VM 2022
Ordinarie speldagar
Rond 1
Rond 2
Rond 3
Rond 4
Rond 5
Rond 6
Rond 7
Rond 8
Rond 9

Hängronder

Lilla Gruppen

Öppna Gruppen

tisdagen den 1 mars
tisdagen den 8 mars
tisdagen den 15 mars
tisdagen den 22 mars
tisdagen den 29 mars
tisdagen den 5 april

onsdagen den 2 mars
onsdagen den 9 mars
onsdagen den 16 mars
onsdagen den 23 mars
onsdagen den 30 mars
onsdagen den 6 april

tisdagen den 19 april
tisdagen den 26 april
tisdagen den 3 maj

onsdagen den 20 april
onsdagen den 27 april
onsdagen den 4 maj

Eftermiddag-kvällstid vardagar
Andra tider enligt
Överenskommelse med klubben

OBS Hängrondsvecka
(inget ordinarie spel)
12 april & 13 april
hängpartier kan dock spelas

Spelsystem: 9 ronder FIDE-schweizer (holländsk form) i båda grupperna.
Betänketid: I Öppna gruppen 40 drag på 90 min, därefter 15 minuter för resten av
partiet samt under hela partiet tidstillägg om 30 sekunder per drag. I Lilla gruppen
60min+15s/drag. Protokollföringsplikten i Lilla gruppen slutar om man har 5min kvar på
klockan (även om sedan går över igen). I öppna gruppen är protokollsplikten evig. Båda
grupperna är Elo-registrerade.
Hängpartier: Eftermiddag-kvällstid vardagar är bäst. Övriga dagar och tider enligt
överenskommelse med klubben. Meddela klubben om tiden för hängparti via
tavling@ssmanhem.se. Efter ändring i Fides rankingregler som gör att längre tävlingar
måste månadsrapportera delresultat gäller att vi behöver få in alla resultat för R1-3 (inkl.
hängpartier) senast 27/3, R4-6 senast 24/4 och R7-9 senast vid tävlingens slut. Partier
(enbart R1-8) kan spelas efter de här datumen men kommer då inte rankingföras.
Förhinder: Vid förhinder skall motståndaren kontaktas senast en dag före ordinarie rond
och ny avtalad speltid meddelas klubben på tavling@ssmanhem.se
Om du av någon anledning inte får tag i din motståndare måste tävlingsledningen
informeras. Lyckas inte heller den få tag i motståndaren så räknas det som giltigt förfall.
Om motståndaren saknar telefon skall klubben meddelas senast måndag. Spelare som
saknar telefon kan då höra av sig till klubben och på så sätt få reda på förhindret. Om du
och din motståndare inte kan enas om ny speldag alls bestämmer tävlingsledningen.
Hängpartier skall vara färdigspelade före sista ronden. Man får inte lämna förhinder till
sista ronden. Funkar inte det här av någon anledning kan man be om att ej bli inlottad.
Walk over: Spelare som anländer 30 min eller mer efter utsatt speltid utan giltigt förfall
förlorar partiet på walk over. Giltigt förfall skall kunna styrkas. Mer än en w.o. medför
diskvalificering. Tävlingsutskottet följer även upp varje w.o. för möjlig ytterligare påföljd.
Mobiltelefon: Skall vara avstängd i hela spelområdet och inte röras eller bäras omkring
under spel. Ej avstängd mobil medför förlust av partiet. Efter partiet kan mobilen
hanteras så länge den stängs av igen om man går in i spelområdet och den inte stör.
Priser: Prisutdelning äger rum vid Manhems vårmöte som ännu ej har ett fastslaget
datum. Trots att Manhems skifte av verksamhetsår i praktiken avskaffar vårmöten ämnar
vi ändå ha ett sista sådant nu under övergångsåret. För datum håll koll på ssmanhem.se
Servering: Finns och är gratis för alla deltagare.

Om Öppna gruppen
Priser: Bokpriser till cirka en tredjedel.
Särskiljning: Särskiljning sker genom kvalitetspoäng, beräknat som summan av samtliga
motståndares slutpoäng med avdrag för den sämsta och därefter i tur och ordning genom
inbördes möte, flest vinstpartier, flest svartpartier och i sista hand lottning.
Kvalificering: De två bäst placerade spelarna som ej ännu är kvalificerade äger rätt att
spela i KM-gruppen under höstens KM. De tre högst placerade spelarna i tävlingen,
exklusive de som kvalificerar sig till KM-gruppen, äger rätt att spela i Kandidatgruppen i
klubbmästerskapet 2022 (oavsett rankingtal).

Om Lilla gruppen
Priser: Bokpriser till samtliga deltagare.
Särskiljning: Särskiljning sker genom kvalitetspoäng, beräknat som summan av samtliga
motståndares slutpoäng med avdrag för den sämsta och därefter i tur och ordning genom
inbördes möte, flest vinstpartier, flest svartpartier och i sista hand lottning.
Kvalificering: En spelare per påbörjat tiotal fullföljande spelare i tävlingen rätt att spela i
Öppna gruppen i klubbmästerskapet 2022 (oavsett rankingtal)

Information
Tag väl vara på detta PM och på telefonlistan över deltagarna i turneringen (skickas via
mail eller fås utskriven på klubben), så att du kan kontakta din motståndare.
Efter avslutat parti skall pjäserna ställas upp, klockan stängas av och skräp slängas.
Resultat och lottning för nästkommande rond kommer fortlöpande att publiceras på
klubbens hemsida www.ssmanhem.se. Avsikten är att lottningen för kommande rond
skall göras på torsdag kväll, men det kan också i vissa fall hända att tävlingsledningen
väntar in att enstaka hängpartier spelas och att lottningen då blir gjord något senare.
Email till tävlingsledningen tavling@ssmanhem.se
Telefon till klubben: 031-24 47 45.

