
 

Skara SS och Västergötlands Schackförbund inbjuder till 

Skaraspelen den 24-25 juli 2021, en träningsturnering för 

medlemmar i Sveriges schackförbund. 

 

Spellokal: Best Western Plus Jula Hotell & Konferens, Vilangatan 4, Skara. 

Tävlingen är öppen för medlemmar i Sveriges schackförbund. Max 48 deltagare.  

Eventuella besked om restriktioner för publik och andra åtgärder med anledning av 

Coronapandemin kommer meddelas senare på Västergötlands schackförbunds hemsida.  

Spelform: Fem ronder FIDE-schweizer. Deltagarna delas in i mindre grupper, indelning sker 

efter ranking. Vid behov spelar grupperna i olika lokaler på hotellet.  

Betänketid, rond 1-2: 45 minuter+10 sekunder/drag. 

Betänketid, rond 3-5: 90 minuter+30 sekunder/drag. 

Elektroniska kommunikationsmedel (telefoner, datorer, surfplattor o.s.v.) skall vara 

avstängda och förvaras i en jacka/väska som inte hanteras under ronden.  

Förlust av partiet vid brott mot dessa regler om elektroniska kommunikationsmedel.  

Tävlingen eloregistreras för snabbschack (rond 1-2) respektive långpartier (rond 3-5). 

Startavgift: 200 kronor. Pengarna sätts in på Västergötlands schackförbunds konto.  

Bankgiro: 5950-1460. Swish: 123 338 46 17. Ange Skaraspelen och namn i samband med 

betalningen. Betalning sker senast den 18 juli. Kontant betalning på plats endast om rimligt 

skäl föreligger, dispens ges av VSF. Spelare som betalar kontant på plats skall betala 

kontant på plats senast 9.45. Lottning sker 10.00 och kommer publiceras här. 

 Spelare som har betalat startavgiften via Swish eller bankgiro kan komma direkt till första 

ronden, ingen avprickning krävs! Det är spelarnas ansvar att kontrollera att deras betalning 

har markerats i listan över anmälda spelare.  

Spelare som bor på hotellet betalar 980 kr/enkelrum och 1100 kr/dubbelrum. Kontakta 

Julahotellet direkt på 0511-31 00 00 för att boka rum.  

Spelschema (starttid för respektive rond):  

Lördag 24 juli; rond 1: 10.30   rond 2:  13.30   rond 3: 16.00 

Söndag 25 juli: rond 4: 9.00     rond 5: 14.00 

Priser: Fin pokal till ettan, tvåan och trean i respektive grupp.  

Frågor om tävlingen och anmälan skickas till vastgotaschack@gmail.com senast den 18 juli. 

Det går också att anmäla sig/ställa frågor till Josef Håkanson, 076-623 63 70 

http://www.vastgotaschack.se/
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