SS Manhem inbjuder till
Klubbmästerskapet 2017
9 ronder. Spelstart den 26 eller 27 september. Spelet börjar klockan 18.30 varje rond.
Dragserie: 40 drag på 90 minuter, därefter 15 minuter för resten av partiet samt 30 sekunder per drag
Ordinarie speldagar är följande tisdagar: 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10 , 7/11, 14/11, 21/11 samt 5/12
Eller följande onsdagar: 27/9, 4/10, 11/10, 18/10 , 25/10, 8/11, 15/11, 22/11 samt 6/12.
Hängronder torsdagar samt enstaka tisdagar och onsdagar enligt följande: 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 31/10, 1/11, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 28/11 , 29/11 samt 30/11
Prisutdelning äger rum vid Lussefesten tisdagen den 12/12.
Anmäl dig på anmälningslistan i klubblokalen, med e-post till tavling@ssmanhem.se, på klubbens hemsida www.ssmanhem.se eller per telefon till klubblokalen, 031 - 24 47 45.
Observera att startavgiften måste vara betald innan första ronden startar! Nya medlemmar skall ha betalt sin medlemsavgift senast vid rondstart. Övriga deltagare skall ha betalt sin
medlemsavgift före Lussefesten.
Preliminärskatt dras enligt skatteverkets regler. Prissummor över 999 kr delas ut i bok- och resebidragscheckar.
KM-gruppen
10 deltagare enligt Bergers system.
Startavgift: 350 kr.
Priser: 2 500, 1 500, 999.
Deltagare: Direktkvalificerade är:
Hatim Al Hadarani, Egbert Clevers, Isak
Storme, Christian Recktenwald samt
Gustav Lindholm.
Segraren erhåller titeln klubbmästare.
Obs! Endast spelare som är
direktkvalificerade till KM - och Kandidat
kan anmäla sig till dessa. Eventuella
vakanser efter rating. De spelare som är
kvalificerade till dessa grupper måste
ovillkorligen vara anmälda senast
måndagen den 25/9 kl. 18.00.

Kandidatgruppen
10 deltagare enligt Bergers system.
Startavgift: 300 kr.
Priser: 999, 600, 400.
Deltagare: Direktkvalificerade Vincent
Andreasson, Arvin Rasti, Ragnar Uhlin
Jonas Ahlqvist, Zoran Bozic, Andreas
Gustavsson, Björn Holmgren samt Sören
Svensson. Segraren erhåller en plats i
nästa års KM-grupp.

Öppna gruppen
Obegränsat antal deltagare.
9 ronder enligt FIDE-schweizer system.
Startavgift 250 kr.
Priser: Beroende på deltagarantal. Hela
prissumman delas ut i form av sakpriser.
Deltagare: Alla spelare som har 1300 eller
mer i rating äger rätt att spela i Öppna
gruppen. De två främsta erhåller platser i
nästa års Kandidatgrupp.

Onsdagsspel
Om spelare i öppna gruppen och lilla
gruppen har svårt att spela på tisdagar
arrangerar vi spel på onsdagar under
förutsättning att det blir minst 10 st. i
varje grupp. Vid färre än tio blir det inget
onsdagsspel. Spelare som önskar kan
delta både på tisdag och onsdag.

På försök kommer vi att ha en lilla och
öppna lördagsgruppen om minst 10 st.
Start för denna är 23 september 11:00

Lilla gruppen
Obegränsat antal deltagare.
9 ronder enligt Fide-schweizer system.
Startavgift: 250 kr.
Priser: Beroende på deltagarantal. Hela
prissumman delas ut i form av sakpriser.
Deltagare: Alla spelare som har under 1400
i rating äger rätt att spela i Lilla gruppen.
De tre främsta erhåller rätt att spela i
Öppna gruppen i nästa klubb- eller
Vårmästerskap
Bondegruppen
Spelare med starkt begränsad
tävlingserfarenhet kan, i samråd med
kursledaren för Ny i Schacket och den
ungdomsansvarige beredas plats i denna
grupp som inte är ratinggrundande.
Startavgift bondegruppen: 200 kr
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