
Västergötlands Schackförbund inbjuder till 

Lilla Alingsåsspelen den 29-30 juli 2023 

Spellokal: Folkets hus, Alingsås. Adress: Norra Strömgatan 9.  

Lilla Alingsåsspelen är öppen för medlemmar i Sveriges SF och utländska spelare med fide-id 

med max 1600 i långparti-ELO. Max 90 spelare, först till kvarn.  

Spelform: 8 ronder FIDE-schweizer.  

Betänketid, rond 1-5: 10 minuter+5 sek/drag. 

Betänketid, rond 6-8: 60 minuter+30 sekunder/drag.   

Eloregistrering: Tävlingen eloregistreras för snabbschack (rond 1-5), respektive långpartier 

(rond 6-8). Regler: FIDE:s schackregler gäller. 

Startavgift: 500 kronor för seniorer (spelare födda 2002 eller tidigare), 300 kronor för 

juniorer (spelare födda 2003 eller senare). Pengarna sätts in på Västergötlands 

schackförbunds konto. Bankgiro: 5950-1460 eller Swish: 123 338 46 17.  

Ange Lilla Alingsåsspelen 2023 och namn i samband med betalningen.  

Betalning sker senast den 24 juli. Spelare som betalar kontant på plats skall betala senast 

10.15 lördagen den 29 juli. 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. 

Spelschema (starttid för respektive rond):  

Lördag 29 juli:  Rond 1: 10.30     Rond 2: 11.15   Rond 3: 12.00       Rond 4: 13.45  

Rond 5:  14.30       Rond 6: 15.30.     Söndag 30 juli:  rond 7: 9.00   Rond 8: 13.15 Prisutdelning 

så fort som möjligt efter rond 8. 

Huvudpriser: 1. 7000 kr   2. 5000 kr   3. 4000 kr  4. 2500 kr 5. 1500 kr 

Sakpriser till bäst placerade spelare utan elotal samt bästa minior och veteran.     

Långparti-ELO krävs för att vinna något av huvudpriserna!  

Skatter och avgifter betalas enligt Skatteverkets regler. Förstapriset är garanterat, övriga 

priser är garanterade vid minst 60 startande spelare. Alla priser utbetalas till bankkonto. 

Inga priser delas! 

 Anmälan sker på denna länk. Er anmälan skall vara oss tillhanda senast den 24 juli. 

Efteranmälan i mån av plats. Det går också att anmäla sig/ställa frågor till Josef Håkanson, 

076-623 63 70, vastgotaschack@gmail.com

Följ VSF:s hemsida, vastgotaschack.se, för senaste nyheterna om tävlingen.

https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=10896
https://member.schack.se/turnering/3373/anmalan
mailto:vastgotaschack@gmail.com
http://www.vastgotaschack.se/

