SA Marks öppna klubbmästerskap 2022
Inledning
SA Mark inbjuder till årets öppna klubbmästerskap, som i vanlig ordning är öppet för alla
intresserade schackspelare, som är registrerade i Sveriges Schackförbund (SSF). Turneringen
kommer att elo-registreras. Medlemmar i SA Mark betalar ingen startavgift. Medlemmar i övriga
klubbar betalar 100 kr i startavgift.

Spelplats och spelschema
Ordinarie spelplats är SA Marks klubblokal (Örbygården i Örby). Turneringen startar tisdagen den
19 oktober klockan 18.30. Alla ronder startar klockan 18.30, och speldagen är tisdagar. Följande
speldatum gäller: 19/10, 2/11, 16/11, 7/12, 11/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3.

Betänketid och lottningssystem
Betänketiden är 90 minuters grundtid, samt 30 sekunders tilläggstid per drag. Vid färre än tio
deltagare kommer turneringen att spelas som en Bergerturnering. I övriga fall lottas turneringen
med hjälp av schweizerlottning.

Priser och utmärkelser
Vinnaren av klubbmästerskapen erhåller en inteckning i vandringspriset. Om vinnaren inte tillhör
SA Mark, går priset till den bäst placerade från SA Mark. De bästa juniorerna i SA Mark kommer
att erhålla fina priser.

Övrig information
Mobiltelefoner skall vara avstängda. Vid andra förseelsen gällande mobiltelefoner under samma
parti förklaras partiet förlorat. Om man inte har meddelat motståndaren och tävlingsledningen, att
man inte kan spela en specifik rond, förklaras partiet förlorat på walk over (w.o), om inte extra
ordinära omständigheter föreligger eller om motståndaren och tävlingsledningen godkänner att
partiet spelas vid ett senare tillfälle.
Man kan komma överens med motståndaren i fråga, att spela partiet vid ett annat tillfälle än vad
spelschemat visar. Det går dock bara att skjuta upp ett parti till den sista i samma månad, som den
ordinarie ronden skulle ha spelats. Om partiet inte spelas på ordinarie dag och plats, skall man även
meddela tävlingsledningen.

Anmälan
Anmälan skall ha skett senast den 12 oktober. Man anmäler sig enklast till akleimark@gmail.com.

Tävlingsledning
Anders Kleimark
akleimark@gmail.com
Välkommen med din anmälan!

