
 

Västergötlands Schackförbund inbjuder till 

 Lilla Skaraspelen den 30-31 juli 2022 

 

Spellokal: Jula Hotell och konferens, Vilangatan 4, Skara. 

Tävlingen är öppen för: medlemmar i Sveriges schackförbund samt utländska spelare med 

FIDE-id, med max 1600 i långparti-ELO. Max 60 spelare. Först till kvarn.  

Spelform: Sju ronder FIDE-schweizer.  

Betänketid: 60 minuter/spelare och parti. Tävlingen eloregistreras för långpartier.  

Regler: Bilaga G.5 i FIDE:s schackregler tillämpas.  

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.  

Startavgift: 300 kronor. Pengarna sätts in på Västergötlands schackförbunds konto.  

Bankgiro: 5950-1460. Swish: 123 338 46 17. Ange Lilla Skaraspelen 2022 och namn i 

samband med betalningen. Betalning sker senast den 25 juli.  

Kontant betalning på plats endast om rimligt skäl föreligger, dispens ges av VSF.  

Spelare som betalar kontant på plats skall betala senast 10.00.  

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 med anmälda spelare. 

Spelare som bor på hotellet betalar 1050 kronor för enkelrum eller 1200 kronor för 

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

Spelschema (starttid för respektive rond):  

Lördag 30 juli; rond 1: 10.30   rond 2:  13.30   rond 3: 16.00 Rond 4: 18.30 

Söndag 31 juli: rond 5: 9.00    rond 6: 11.30   Rond 7: 14.00    

Prisutdelning cirka 16.30.  

Huvudpriser: 1. 3000 kronor   2. 2000 kronor   3. 1500 kronor   4. 999 kronor   5. 500 kronor 

Rankingpriser:  Sakpriser. 

Skatter och avgifter betalas enligt Skatteverkets regler. 

Förstapriset är garanterat, övriga priser är garanterade vid minst 30 startande spelare.  

Endast spelare med långparti-elo kan vinna något av huvudpriserna. Inga priser delas! 

 Anmälan sker på denna länk. Er anmälan skall vara oss tillhanda senast den 25 juli.  

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

vastgotaschack@gmail.com  

https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=10027
https://member.schack.se/turnering/2911/anmalan
mailto:vastgotaschack@gmail.com

