Västergötlands schackförbunds (VSF) inbjuder till
online-DM i snabbschack för juniorer och
online-DM i snabbschack för seniorer den 20 februari
2021!
Tävlingen är öppen för:
Schackspelare med ett aktivt huvudmedlemskap i en till
Västergötlands schackförbund ansluten förening.
Gruppindelning:
Seniorer (spelare födda år 2000 eller tidigare) och a-juniorer
(spelare födda år 2001–2007) spelar i en gemensam grupp.
B-juniorer (spelare födda år 2008–2010) och c-juniorer
(spelare födda år 2011 eller senare) spelar i en gemensam grupp.
Tävlingsledaren förbehåller sig rätten att vid behov ändra gruppindelning.
Spelform, betänketid och särskiljning:
Spelform i båda grupper är 5–7 ronder fide-schweizer,
beroende på antal deltagare.
Betänketiden är 10 minuter+5 sekunder/drag för senior/a-juniorgruppen,
15 minuter/spelare och parti för b-junior/c-juniorgruppen
Särskiljning i båda grupper sker enligt Lichess särskiljningsbestämmelser.
Startavgift:
Ingen startavgift.
Priser:
Seniorer; 1. 500 kronor 2. 400 kronor 3. 300 kronor.
Samtliga priser kommer utbetalas till bankkonto.
Juniorer; 1. Presentkort värt 500 kronor 2. Presentkort värt 400 kronor
3. Presentkort värt 300 kronor.
Presentkorten är på Svenska Schackbutiken i Göteborg och kommer sändas
digitalt till pristagarna efter avslutad turnering. För det krävs att pristagarna
kontaktar turneringsledaren och uppger sin mejladress efter avslutad turnering.
Förtydligande, priser seniorer och juniorer:
Vid många deltagare kan fler/höjda priser bli aktuella.
Det kommer i så fall kungöras efter att anmälningstiden har löpt ut.

Anmälningsförfarande och spelsajt:
Anmälan sker genom att:
1. Ansöka om medlemskap i gruppen
”Medlemmar i Västergötlands schackförbund” på Lichess. 1
Vid ansökan ska man ha sitt namn och föreningstillhörighet
inskrivet i sin profil, samt ha ett aktivt huvudmedlemskap i en till
Västergötlands SF ansluten förening.
2. Klicka på knappen ”delta” på respektive turneringssida.
Anmälan ska ske senast 17 februari.
Inloggning på turneringssidan på speldagen bör ske senast 10.15, det är dock
inget krav för att du ska betraktas som anmäld.
Spelschema:
10.30 - cirka 13.00: Rond 1–5. En minuts paus mellan sista partiet i respektive
rond är slut och starten av nästa rond.
Om det blir många deltagare så spelas ytterligare två ronder; rond 6–7.
I sådana fall startar rond sex klockan 13.45.
Regler, tävlingsledare och huvuddomare:
Josef Håkanson, tävlingsledare och huvuddomare, förbehåller sig rätten att
vidta åtgärder för att stävja och bestraffa fusk.
Information:
Kontakta Josef Håkanson på telefon 076-623 63 70
eller mejl josefschack@gmail.com vid frågor.
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https://lichess.org/team/medlemmar-i-vastergotlands-schackforbund

