Regler & spelarinformation Kvibergspelen Grandprix 20190927-20190929

+4631-244745 (Tävlingsledningens telefon) email:info@ssmanhem.se

1. Kvibergspelen är en del av Sveriges schackförbunds Grandprixserie. SSF:s grandprix sida
2. Samtidigt som Kvibergspelen spelas en separat turnering för spelare med U1600 elo kallad Lilla Kvibergspelen. Format och regelverk för denna tävling är i de flesta avseenden samma som
Kvibergspelens regler presenterade nedan. Se Lilla Kvibergspelens inbjudan och Sveriges schackförbunds grandprix sida för mer specifik info.
3.Fides schackregler gäller. Fides tävlingsregler gäller också. Sveriges schackförbunds tävlingsbestämmelser gäller även de.
4. Betänketiderna är:
Rond 1-4 (snabbschacksrankat) 15min+5s/drag
(ingen protokollsplikt)
OBS: För att kräva remi genom femtiodragsregel eller ställningsupprepning är det ibland bra att börja skriva
Rond 5-8 (långparti) 90min+30s/drag
OBS: Med denna betänketid tillkommer ingen extra tid vid drag 40!
Under ronderna 5-8 måste protokoll föras hela partiet. Efter partiet behålles protokollen av spelarna om inget annat meddelas.
5. Lottningssytemet som används är Fide-schweizer (holländsk). Lottningarna görs genom sveriges schackförbunds hemsida och kan ses här. Programmet som är inbyggt i SSF:s
medlemssystem för att sköta lottningen heter JaVaFo och detta ska följa Fide:s schweizerregler (holländsk form) ner till minsta detalj.
6. En spelare som anländer till schackbrädet över en halvtimme senare än rondens schemalagda start (oavsett när spelklockan startades) ska förklaras ha förlorat partiet på walk-over; förutsatt
inte domaren säger något annat. Att lämna walkover på detta sätt innebär också att spelaren inte kommer lottas med i lottningarna för kommande ronder; ifall inte lottningsansvarig beslutar
annorlunda. Spelare som missar en rond, oavsett anledning, uppmanas kontakta lottningsansvarig eller tävlingsledningen.
7. Under spel får spelare inte ha på sin person mobiltelefon, elektroniska tingestar (t.ex. smarta klockor) eller någon form av anordning som teoritiskt skulle kunna ha kapacitet att förmedla
schackdrag. Det är dock tillåtet att förvara mobiler, elektroniska tingestar och liknande avstängda i en väska som inte hanteras utan tillstånd från domaren. Om det är uppenbart att spelare har en
mobil eller liknande på sig i spelområdet skall denna spelaren förlora partiet; ifall inte domaren beslutar annorlunda. Mobiltelefoner kommer ej kunna förvaras i sekretariatet. Om en åskådares
mobil ringer under spel riskerar han/hon att avvisas från spellokalen. Misstänkta fall av fusk hanteras med fullt medverkande från samt med alla möjliga resurser tillhörande Sveriges
schackförbund.
8. Åskådare tillåts vara inne i spelområdet (definierat som alla rum där spel pågår och området precis utanför) så länge de inte stör eller använder elektroniska apparater. OBS spelare som spelat
färdigt räknas som åskådare och påverkas i högsta grad av de här reglerna.
9. Rökning (inklusive e-cigaretter) är under spel endast tillåtet utomhus, direkt framför huvudingången till arenan. Alkohol är inte tillåtet i spelområdena och konsumption ska ske innan eller efter
ronder – inte under. Andra former av droger och stimulerande är förbjudna.
10. Analys är inte tillåtet i spelområden så länge inte alla i rummet är färdiga. Använd speciellt framtagna analysbräden utanför istället. Schackbräden, pjäser, klockor, möbler etc. får inte plockas
från sina platser i spelområdena, inte ens för analysändamål.
11. Resultaten i partierna rapporteras på en lista vid sekretariatet. Båda spelarna har lika stort ansvar för att se till att resultatet rapporteras. Vid felrapporterade resultat kontakta skyndsamt
lottningsansvarig eller tävlingsledningen.
12. Priser (exklusive ranking- och specialpriser – se nedan) delas enligt Hort-metoden. Denna går ut på att i en grupp av spelare med lika poäng delas hälften av den sammanlagda prissumma
dessa spelare vunnit helt lika, medan hälften fördelas ojämnt efter särskiljningsplacering. Ordningen för särskiljningen är som följer:
1. Median Bucholz kvalitetspoäng (Beräknas genom addering av alla motståndares slutpoäng, undantaget den med lägst poäng. Frirond räknas som ett parti mot en fiktiv motståndare som har
samma poäng som spelaren före partiet och som spelar remi i alla återstående ronder.) 2. Inbördes resultat 3. Flest vinster 4. Flest svartpartier 5. Lottning fast lika delning av ev. prispengar med
andra som är med i lottningen. I Kvibergspelen inkluderas inte spelare med placering 9 och neråt i ev. Hort-delningar och i Lilla Kvibergspelen inkluderas inte spelare på plats 6 och neråt. Detta är
för att förhindra väldigt stora delningar och indirekt delningar där mycket små summor går till spelarna med lägst särskiljning.
Rankingpriser och “specialpriser” (U20, U16, 65+ och bästa dam) delas inte. Endast spelare under E2300 kan vinna specialpriser. Samma spelare kan inte vinna mer än ett specialpris. I fall där en
spelare vinner fler än ett specialpris kommer denna spelare förverka pris i ordningen (vänster till höger) U20, U16, 65+, bästa dam tills endast ett pris kvarstår. Andraplacerade spelare i grupper
med åberopningsbart pris tar i detta fall hem specialpriset istället.
Alla priser betalas via bank. Preliminär skatt på (i de flesta fall) ca. 30% dras av. Prisvinnare kommer ombedjas att fylla i en blankett med bankuppgifter och i de fall det handlar om en svensk
spelare även personnummer. Blanketten kan hittas i tävlingens sekretariat (alternativt kan bankuppgifter skickas till info@ssmanhem.se). Detta är på grund av strikta regler från Skatteverket.
Schack bedöms i princip som varken sport eller hobby, utan ett seriöst yrke med intjänandepotential även för amatörspelare. Lite befängt har även denna tolkning lyckats få företräde i två olika
rättsfall. Grandprixreglerna säger att bankuppgifter skall vara arrangören tillhanda inom en månad från tävlingsslut. I annat fall förverkas priset.
13. Beslut tagna av domare kan prövas av tävlingsjuryn. Denna består av tre personer, varav två är representanter för spelarna. I fall av protester till tävlingsjuryn ska ett underskrivet meddelande,
med en kort beskrivning om vad som är fel, lämnas ihop med en depositionsavgift på 200kr (400kr vid protest av tredje part). Hela eller delar av denna deposition kan komma att återlämnas ifall
protesten ses som rimlig. Protester skall lämnas in innan söndag 29/9, 19.00 senast; dock kan dessa behandlas även efter denna tid under vissa omständigheter.
14. Ranking för tävlingen tillgodoräknas först på 1/11 listan. Detta då Kvibergspelen ligger så nära månadsslutet. Möjligen kan snabbschacksdelen av arrangemanget komma på 1/10 listan.
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