Schacksällskapet Manhem
Schackglädje för alla
Schacksällskapet Manhem inbjuder till sommartävlingen

Vegaligan 2018
(1 juni – 26 september)
Tävlingen är öppen för medlemmar i SS Manhem samt övriga spelare med SSF registrering.
Turneringsform: Vegaligan är en ovanlig form av schack-liga. Målet i ligan är att samla så
mycket poäng som möjligt under ligans löptid. Detta görs genom att deltagarna varje månad ges
chansen att spela upp till tre elo-rankade långpartier och poäng tagna i dessa partier, oavsett
motstånd, räknas till ens sammanlagda poäng. I och med att ligan löper fyra månader kan man
som mest ta tolv poäng. I ligan väljer man själv vilka ronder man vill och inte vill spela och det
finns inget krav att man måste spela någon specifik rond för att få vara med i en senare rond. Det
finns heller inget krav på minimalt antal spelade partier för att få vara med; ett räcker.
Partierna & Lottningen: Upp till tre partier per månad som inte spelas på fasta speldagar; dock
gäller att de skall spelas senast en bit innan slutet av månaden (se spelperioder nedan).
Lottningen i alla ronder är inte efter fast lottningssystem utan styrs av spelarna och ytterst
tävlingsledningen. I praktiken betyder detta att tävlingsledningen för en lista över vilka som vill
spela en given tid och underlättar kontakten mellan spelarna på denna lista. Spelarna kan i
högsta grad se vilka som finns på listan och fråga fritt om det är någon de vill möta.
Tävlingsledningen måste alltid godkänna att spelare möts och även tidpunkten för partiet. Alla
partier måste dessutom spelas på Vegagatan 20. Samtliga protokoll från partier i tävlingen skall
också sparas till uppemot två månader efter tävlingens slut och om de efterfrågas lämnas in till
tävlingsledningen. Alternativt kan karbonpapper användas och protokollskopian behållas. För att
förenkla lottningen kan man också möta upp till fyra spelare i tävlingen en andra gång.
Spelregler, Betänketid & Ranking: Fide:s regler för långpartier gäller. Mobiltelefon som är
påslagen (utan domarens tillåtelse) eller avger ljud leder dock endast till tidsbestraffning på minus
10 minuter för felande spelare och samtidigt plus fem minuter för motståndaren
Betänketid för partierna är 40 drag på 90 min, därefter 15 min. för resten av partiet. Tidstillägg
sker med 30 sekunder per drag under hela partiet.
Ranking räknas månadsvis (istället för vid turneringsslutet) till följd av att turneringen löper över
mer än 90 dagar. För att tävlingsledning och SSF:s rankingansvarige skall ha chans att
färdigställa och skicka in rankingräkningsunderlag till Fide gäller följande spelperioder för de olika
ronderna (parentesen anger senaste datum partier skall ha spelats för att räknas till de ronderna):
Rond 1-3 (26/6)

Rond 4-6 (27/7)

Rond 7-9 (27/8)

Rond 10-12 (26/9)

Kostnad: Ingen startavgift för att vara med i turneringen istället avgift per parti. För manhemit
gäller 20kr per parti (erläggs innan partiet) och för icke manhemit 40kr per parti.
Priser: Bokpris till vinnaren. En vandringspokal finns också för tävlingen. Prisutdelning sker i
samband med Manhems årsmöte i september månad.
Anmälan: Görs närsomhelst under ligans löptid till vega@ssmanhem.se Skriv då under vilken
tidsperiod ni är öppna för spel (ungefärliga datum och tid) och om ni har någon specifik lägstaeller högsta nivå för motståndet i åtanke. Tävlingsledningen återkommer om möjliga motståndare
finnes och tid bestäms mellan spelarna och tävlingsledning. Deltagare uppmanas vara aktiva
med att försöka hitta motståndare själva, då det inte alltid går lätt att hitta för tävlingsledningen.
Intresselista och kommunikationskanal: http://www.ssmanhem.se/vegaligan
Frågor: Till e-post vega@ssmanhem.se eller tel. 24 47 45

