
Västergötlands Schackförbund  
inbjuder  till Öppna Individuella Blixt-DM 

lördagen den 20 augusti 2022 
 

Spellokal: Hotell Lassalyckan, Ulricehamn. 
Rätt att delta har alla medlemmar i Sveriges schackförbund  
samt utländska spelare med FIDE-id.  
Gruppindelning: seniorer (spelare födda 2001 eller tidigare) och a-juniorer (spelare födda 
2002-2006) spelar i en gemensam grupp. Denna grupp eloregistreras.  
B-juniorer (spelare födda 2007-2010) och c-juniorer (spelare födda 2011 eller senare)  
spelar i en gemensam grupp. 
Spelform: Nio ronder schweizer med betänketiden 3 minuter+2 sekunder/drag. 

Spelstart: 14.00. Tävlingen beräknas vara slut senast 16.30  
På förmiddagen spelas Öppna Lagblixt-DM, se separat inbjudan.  
Alla spelare vars betalning har markerats i listan över anmälda spelare kan komma direkt 
till spelstart, ingen personlig anmälan krävs. För övriga spelare gäller personlig anmälan i 
spellokalen senast 13.30.  

Anmälningsavgift: 100 kronor för deltagande i seniorklass. 50 kronor för deltagande i någon 
av juniorklasserna. Ingen startavgift för GM och IM. Juniorer som vill tävla om seniorpriser 
istället för juniorpriser måste meddela tävlingsledningen det senast vid tävlingsstart. 

Priser, huvudtävlingen: 
Seniorklass: 1. 2000 kr 2. 1500 kr 3. 1000 kronor 4. 500 kronor  5. 500 kronor 
Rankingpriser: 500 kronor till ettan i varje rankinggrupp, grupper om cirka 10 spelare.  
De cirka tio högst rankade spelarna är inte med i någon rankinggrupp.  
Priser, juniorklasser: Pokaler till de tre främst placerade spelarna. Digitala schackklocka till 
ettan i respektive klass.  

Priser DM: 
Priser, Blixt-DM Seniorer: 1. 900 kr   2. 800 kr   3. 700 kr   4. 600 kr   5. 500 kr   6. 400 kr  
Priser, Blixt-DM a-, b- och c- juniorer: Fina sakpriser till de främst placerade spelarna. 
Samtliga priser är garanterade oavsett deltagarantal.  Inga priser delas!  

Anmälan och betalning ska ske senast 15 augusti 2022. Anmälan sker genom att anmäla sig 
på följande länk: https://member.schack.se/turnering/3035/anmalan , samt sätta in 
startavgiften på Bankgiro 5950–1460 eller Swish: 123 338 46 17,  
ange Blixt-DM och namn vid betalningen.   

Det går också bra att anmäla sig till huvuddomaren, Josef Håkanson, via telefon/sms till  
076-623 63 70, eller mejl, vastgotaschack@gmail.com  
Följ VSF:s hemsida vastgotaschack.se för senaste nyheterna om tävlingen.  
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