
Stockholms Schackförbund inbjuder med 
anledning av sitt 100-årsjubileum till

Lördagskampen 2011

En ny tävling introduceras härmed. Alla ronder spelas på lördagar. Man börjar efter 
lunch, är klar till middag och har därmed kvällen kvar för annat. För de som tycker 
att det är för tröttsamt att spela på vardagar efter jobbet är detta ett gyllene tillfälle!

Spelform: Sju ronder Schweizer-system. Tävlingen Elo-registreras och ingår i GP-serien.

Betänketid: 40 drag på 1½ timme, därefter en halvtimme för resten av partiet 
+ 30 sekunders tillägg per drag fr.o.m. drag 1.

Speldagar: 27 augusti, 3 och 10 september 8, 15 och 29 oktober samt 26 november. 
Uppskjutna partier kan i mån av plats spelas på Salongerna en vardagkväll. 
Observera att förfall i första ronden inte accepteras.

Spelstart: Klockan 13:00.
Vid första ronden gäller personlig anmälan senast 12:30.
(spelare som kommer efter 12:30 riskerar att inte få delta).

Spellokal: Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9 C.

Startavgift: Seniorer 300 kr, juniorer (födda 1991 eller senare) 200 kr.
Sedvanligt inträde till Salongerna tillkommer (seniorer 40 kr,
juniorer 30 kr) för alla som inte har säsongkort.

Priser: 1:a  2 000 kr               2:a  1 500 kr               3:e  1 000 kr
Rating-priser 1 000 kr och 500 kr i grupper om c:a 10 spelare från
c:a nr 11. (Gäller vid 30 deltagare. Proportionell ökning/minskning av
priserna sker vid högre/lägre antal deltagare.)

Anmälan: Betala in startavgiften på Stockholms Schackförbunds plusgiro 25 79 58-9 
senast måndagen den 22 augusti 2011. Ange namn, klubb, rating 2011-05-01,
e-postadress och telefonnummer.

Upplysningar: Stockholms Schackförbund 08-669 36 54
Stockholms Schacksalonger 08-668 78 77
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