GÖTEBORGS

SCHACKFÖRBUND

Vegagatan 20, 413 09 Göteborg, ( 073-501 66 43
Plusgiro: 28 84 43 – 5, e-post: goteborgschack@telia.com
INBJUDAN
till

Individuella DM och lilla DM 2022
GSF inbjuder samtliga medlemmar till att deltaga i årets individuella höjdpunkt, DM 2022. Vi spelar 7 ronder
FIDE-Schweitzer. Vi har dessutom som förra året lagt in två hängronder samt bibehållit prissummorna. Upp till
bevis! Vem är distriktets bästa schackspelare, och vem är årets komet som kommer att lägga beslag på
ratingpriset?
DM
Lilla DM
Speldagar:
Rond 1
Mån 17 januari
Torsdagen 20 januari
Rond 2
Mån 24 januari
Torsdagen 27 januari
Rond 3
Mån 7 februari
Torsdagen 10 februari
Rond 4
Mån 21 februari
Torsdagen 24 februari
Rond 5
Mån 28 februari
Torsdagen 3 mars
Rond 6
Mån 7 mars
Torsdagen 10 mars
Rond 7
Mån 21 mars
Torsdagen 24 mars
Hängronder måndagen den 31 januari, torsdagen den 3 februari, måndagen den
14 februari, torsdagen den17 februari, måndagen den 14 mars.samt torsdagen
den 17 mars
Tid och plats:
Kl. 18.30 samtliga dagar, på Schackcentrum, Vegagatan 20.
Spelform:
7 ronder FIDE-schweitzer. Spelare med ett ELO-över 1400 spelar i en öppen
grupp på måndagar,samt lilla gruppen för spelare med mindre än 1400 i ELO på
torsdagar
Om nödvändigt tillämpas särspel för att bestämma vinnaren av
göteborgsmästerskapet. Särspelet avgörs TK.s beslut tid meddelas innan start.
Startavgifter:
300 kr i DM,
100 kr för Lilla DM
Priser:
1:a pris bokpris värd ca 999 kr Stor Pokal värd ca 500 kr
2:a pris bokpris värd ca 600 kr Mellanpokal värd ca 300 kr
3:e pris bokpris värtd ca 400 kr Liten pokal värd ca 200 kr
Minnespriser till övriga
3 ratingpriser vinner ett bokpris värt 200 kronor i stora DM..
Priserna garanteras Oavsett antal. Om antalet deltagare överstiger 20 deltagare
ökar priserna enligt nuvarande fördelning.Värdecheckarna delas delas ifall flera
deltagare hamnar på samma poäng
Skatteregler:
På grund av skattereglerna kommer alla priser att delas ut som bokpriser då vi
annars måste dra skatt och arbetsgivaravgifter.
Anmälan:
Senast söndagen den 16 januari vill vi ha din anmälan till Göteborgs
Schackförbund (se brevhuvudet). Ange namn, klubb, rating, telefonnummer och
(i förefintliga fall) e-postadress. Betala samtidigt in startavgiften på GSF:s
plusgirokonto 28 84 43-5!
Betänketid:
90 min utan dragserie + 30 sek/drag. I öppna gruppen, samt 1 h per spelare och
parti.
Regerande mästare:
Tim Westlund Nolereds SK
Övrigt:
För att få starta måste man ha betalt sin startavgift senast vid starten av rond 1.
Observera alltså att någon kredit inte ges. Inga kontanter mottas Endast swisch
eller pg gäller.
Corona:
Handskar sprit och munskydd finns. Vi har för avsikt att genomföra tävlingen om
inte FHM förbjuder oss det.Covid19-pass krävs för spelare över 18 år minst två
veckor gammalt.Max 30 spelare per kväll. Tävlingen kan flyttas fram beroende
på FHM:s rekommendationer och spelas då så fort det lättar igen.
Upplysningar:
Göteborgs Schackförbund, telefon 073-501 66 43, e-post
goteborgschack@telia.com

VÄLKOMNA!
Tävlingskommittén
På grund av Coronaepidemin är Lag-DM framflyttad tll slutet av augusti

