
 

Eskilstuna Schackklubb inbjuder till:

 Kommuntävling i
          Schackfyran

Torsdagen den 15:e mars 13.00
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!

Alla kommer inte att spela samtidigt, utan ca hälften om vartannat. Den som
står till vänster i listan har de vita pjäserna. Vi uppmanar deltagarna att sitta
kvar tills resultatet av deras parti bekräftats av funktionär på tävlingen, några
partier fick resultatet 0-0 förra året och det vill vi inte ska hända igen!

Lottningssystem: Heter  Monrad,  de  spelare  som  tar  mest  poäng  kommer  att
succesivt att möta varandra osv, varje spelare kommer att spela
sammanlagt tre partier. Den som står till vänster i listan har vit,
den som står till höger har svart.

Spellokal:

Alla  deltagare  får  en  liknande  guldmedalj  med  blågult
halsband. Ca 70% av klasserna går  vidare till  länsfinal  som
spelas  i  Årbyskolans  matsal  Lördagen  28:e  april,  med  goda
utsikter  att  att  avancera  till  Sverigefinalen  i  ABB-Arena  i
Västerås 2:a juni.

Information:

Som allt  annat i  schackfyran i  Eskilstuna 0:-,  men kostnadsfritt
medlemsskap i Sörmlands Skolschack (gäller ej Engelska Skolan)
erfordas, vilket kan utfärdas före tävlingen, fast helst innan.

harald@ulun.se

Personlig anmälan görs från och med ca 12.45 klassvis. Stort plus
för de klasser som kan maila namn på deltagare dagen innan. Vi
räknar med ännu snabbare start av tävlingen än förra året pga av
bättre  lottningsrutiner  och  att  flera  klasser/skolor  är  föranmälda
redan, dessa ska bara säga till vilka elever som INTE är med.

Ett mellanmål bestående av en hamburgare, dricka och ett  äpple
finns  att  köpa  på  plats  för  15:-  i  en  särskild  café-avdelning.
Partierna  pågår  inte  non-stop.  Prisutdelning  mellan  15.30  och
16.00, de som har riktigt bråttom kan få ut sitt pris i förväg.

Priser:

Slottsskolans Matsal.

Övrigt:

Startavgift:


