Schacksällskapet Manhem
Schackglädje för alla
Schacksällskapet Manhem inbjuder till

Öppet Dam-KM 2020
Tävlingen är en öppen tävling för damer och flickjuniorer som är med i SSF ansluten
schackklubb. Medlemskap i Manhem krävs inte. Saknas medlemskap säg till i tid så hjälper vi.
Var: Göteborgs Schackcentrum - adress Vegagatan 20. Kollektivt buss 60 till Vegagatan annars
flertalet spårvagnar till Järntorget eller Prinsgatan. Parkering se Göteborgs stads parkeringskarta.
Spelform: Tävlingen spelas i grupper om fyra spelare med gruppindelning efter Elo 1/3. Tre
partier totalt för varje spelare då alla i gruppen möts en gång (enkelrondig Berger). Alla grupper
med minst en elospelare registreras för Elo-rankingberäkning. Spelarna i den rankingmässigt
starkaste gruppen fastställs under fredagen, övriga grupper fastställs efter den personliga
anmälan på lördagen. Vid många elolösa spelare i tävlingen bestämmer tävlingsledningen
spelgrupp för elolösa baserat på förmodad spelstyrka. Resultat publiceras fortlöpande på nätet.
Betänketid: 90min+30s/drag.
Anmälan: Sker per e-post till tavling@ssmanhem.se eller online via Sveriges schackförbunds
medlemssystem:
Personlig anmälan i spellokalen senast 15:30 på lördagen; alternativt ring 031-24 47 45 och säg
att ni kommer. När spelgrupperna redan bestämts är det osannolikt att ändringar sker så kom i
tid.
Startavgift: 100 kr i samtliga grupper. Betalning kan ske antingen till SS Manhems plusgiro 42 28
22 -7, Swish 072 971 59 36 (skriv namn + Dam KM start), eller vid den personliga anmälan.
Priser: Gruppvinnarna vinner ett presentkort hos svenska schackbutiken på 250kr. Bäst
placerade manhemit i den rankingmässigt starkaste gruppen kan titulera sig klubbmästare för
damer 2020 och får plakett.
Dagar & Tider:
Rond 1:
28/3, 16.00
Rond 2:
29/3, 09:30
Rond 3:
29/3, 14.00 (blir det problem att hinna äta skjuts starten i berörd grupp något)
Servering: Med bl.a. kaffe och kakor till förmånliga priser finns i spellokalen.
Logiförslag: Slottskogens Hostel (& Hotel) 031-42 65 20 https://www.sov.nu/
Förfrågningar: Schacksällskapet Manhem, tel. 031-24 47 45 eller e-post: tavling@ssmanhem.se

