
SA Marks öppna klubbmästerskap 2020
SA Mark har äran att inbjuda till KM 2020, som är öppet för såväl klubbmedlemmar, som för schackspelare från andra 
schackklubbar anslutna till Sveriges Schackförbund (SSF). Man måste dock vara medlem i SA Mark, för att kunna bli 
klubbmästare. KM 2020 kommer att spelas under både höst- och vårsäsongen. Turneringen elo-registreras och nio ronder
kommer totalt att spelas.

Spelplats och spelschema
Ordinarie spelplats är SA Marks klubblokal, som är Örbygården i Örby.  Turneringen startar tisdagen den 22 
oktober cirka klockan 18.30. Övriga ronder startar prick 18.30. Följande ordinarie speldagar gäller:  22/10, 5/11, 
19/11, 10/12, 14/1, 4/2, 18/2, 3/3 och 17/3.

Betänketid
Betänketiden är 90 minuters grundtid med 30 sekunders tilläggstid per drag.

Anmälningsavgift
Junior- och pensionärmedlemmar i SA Mark betalar 50 kr. Sponsormedlemmar, som betalar 200 kr per månad 
eller mer betalar ingen startavgift. Övriga deltagare betalar 100 kr. Betalning kan ske antingen kontant, till SA 
Marks bankgiro (329 – 3214) eller via Swish (0763 – 92 93 62).

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, så förklaras partiet förlorat på walk over (w.o), om inte extra ordinära omständigheter föreligger eller om 
motståndaren och tävlingsledningen godkänner att partiet spelas. 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, så skall man även meddela tävlingsledningen. Lottningssystemet sätts beroende på antal deltagare. 

Anmälan
Anmälan skall ha skett senast den 15 oktober. Man anmäler sig enklast till akleimark@gmail.com. 

Tävlingsledning
Anders Kleimark
akleimark@gmail.com

Välkommen med din anmälan.
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