Schackfyran
Lördagen den 20:e april 11.00
Regler: Schackfyrans nationella regler tillämpas, varje parti pågår i ca 15 minuter,
har ingen satt schack-matt så vinner den som har bäst och flest pjäser, om det
inte är uppenbart att någon kommer att göra schack matt. Vid 5 eller mindre
pjäs-poängs skillnad så bedöms partiet som remi. 3 poäng för vinst, 2 för
remi, 1 för förlust, 0 för W.O förlust. Alla i klassens resultat räknas samman
enligt schackfyrans formel (inspelade poäng *40)/klassens storlek. I
Schackfyran räknas allas resultat!
Tävlingen spelas i fyra separata grupper, troligtvis samtidigt, det är beroende
på deltagarantal. Den som står till vänster i listan har de vita pjäserna, de som
står till höger de svarta. Vi uppmanar deltagarna att sitta kvar tills resultatet
av deras parti bekräftats av funktionär på tävlingen.
Lottningssystem: Heter Monrad, de spelare som tar mest poäng kommer att succesivt
att möta varandra osv, varje spelare kommer att spela sammanlagt
fyra partier. Den som står till vänster i listan har vit, den som står
till höger har svart.

Spellokal:

Danspalatset “Träffen” som man kommer till via Norra infarten till
Nyköping ifrån E4:an. Lokalen ligger där nära Coop Forum.

Priser:

Alla deltagare får en liknande guldmedalj med blågult halsband.
De bästa klasserna går vidare till Sverigefinalen som spelas i ABB
Arena i Västerås 1/6. Några blir kvalificerade direkt, några får söka
dispens hos Sveriges SF, om de så önskar.

Information:

harald@ulun.se Harald Lögdahl tävlingsansvarig
andersswiss@hotmail.com Anders Bäckström Södermanlands SF
Curt Nordin Nyköpings ASK 070-433 44 87
jorstal@gmail.com Bo Jörstål Nyköpings ASK

Övrigt:

Anmälan görs från och med ca 10.00 klassvis. Vi ser fram emot att
ha klasslistor och klasstorlekar för de flesta klasser innan. Det är
enklare att stryka de som inte är med än att knappa in alla
deltagare. Klasser och klubbar utanför Eskilstuna underlättar för
arrangören om de kan maila klasslistor senast en dag innan
tävlingen till harald@ulun.se.
Försäljning kommer att finnas, även deltagarna kommer att ha tid
till förtäring då det blir ca 15 minuters paus mellan varje rond.
Tävlingen och prisutdelningen beräknas vara slut ca 15.00.

