Distriktsfinal i
Schackfyran
Söndagen den 25:e mars, anmälan 11.00-11.30
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 två separata grupper, troligtvis växelvis, det är beroende
på deltagarantal. Den som står till vänster i lottningslistan (som meddelas vid
rondstart) 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 lottningslistan
vid rondstart har vit, den som står till höger har svart.
Spellokal:

Årbyskolans Matsal, till den kommer man t. ex genom att svänga in
i just Årbyrondellen ifrån E20, och köra emot stan i ca 400 meter
på väg 53, skolan ligger sedan på vänster sida.

Priser:

Alla deltagare får en schackfyran-guldmedalj med blågult halsband.
De bästa klasserna går vidare till Sverigefinalen som spelas i ABB
Arena i Västerås 2/6.

Information:

harald@ulun.se

Övrigt:

Harald Lögdahl, Eskilstuna Schackklubb

Anmälan görs senast 11.30 klassvis. Vi ser gärna att någon förälder
eller lärare tar på sig lagledaransvar för klassen, i detta ingår att
anmäla vilka i klassen som är på plats, och vilka som inte är det. Vi
delar ut en klasslista till alla ledare som är namnsorterad och där
det står vilken Grupp eleven spelar i, samt bordsplacering och färg
i det första partiet.
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 klar ca 16.00.

