Blixt och snabbschacks KM tävlingar verksamhetsåret 20200901-20210830
Nya format på blixt- och snabb KMarna.
Klubbmästerskapet i Klassisk blixt 2020 (5min)
Som går av stapeln tisdagen den 22 september 18:30. Tävlingen spelas i år online på Lichess.org. Instruktioner om Lichess underst på pappret.

Ingen startavgift.

Spelformat: Arenaturnering.
Vinnaren får en tennbägare på Manhems Lussefest 15/12.
Anmälan sker via mail till tavling@ssmanhem.se, via länk på Manhems Lichess-lagsida (när tävlingen är skapad) eller telefon. 031 24 47 45.

Klubbmästerskapet i Snabbschack 2020 (15min+5s/drag)
Som går av stapeln tisdagen den 27 samt torsdagen den 29 oktober med start kl. 18:30 båda dagarna. Tävlingen spelas fysiskt på Vegagatan 20 (ej
online). Stort avstånd mellan brädena kommer gälla och handsprit+munskydd finns kostnadsfritt.

Ingen startavgift. Tävlingen eloregistreras för snabbschacksranking.

Vinnaren får en tennbägare på Manhems Lussefest 15/12.
Anmälan sker via mail till tavling@ssmanhem.se eller telefon 031 24 47 45. Vi spelar Berger eller FIDE-Schweizer beroende på deltagarantal.

Klubbmästerskapet i Blixt 2020 (3min+2s/drag)
Som går av stapeln torsdagen den 24 september 18:30. Tävlingen spelas i år online på Lichess.org. Instruktioner om Lichess underst på pappret.

Ingen startavgift.

Spelformat: Arenaturnering.
Vinnaren får en tennbägare som delas ut på Manhems Lussefest 15/12
Anmälan sker via mail till tavling@ssmanhem.se, via länk på Manhems Lichess-lagsida (när tävlingen är skapad) eller telefon. 031 24 47 45.
Hur man kommer till Manhems Lichess lag: 1. Gör ett konto på Lichess https://lichess.org/signup 2. När ni skapat kontot redigera profilen (skriv ert riktiga namn)
https://lichess.org/account/profile 3. Hitta sidan för SS Manhems lag “Schacksallskapet Manhem”
https://lichess.org/team/search?text=Schacksallskapet+Manhem 4. Vänta på bekräftelse att ni kan gå med (fås om steg 2 gjort) OBS! Gå med i laget andra tider än
precis när tävlingen startar. 5. Gå in på Manhems lagsida och mitt i skärmen ungefär finns länk till sidan för turneringen tryck på den och tryck i delta när du väl
kommit in på turneringens sida. Vid problem maila tavling@ssmanhem.se
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