
Göteborgs Schackförbund bjuder in till 2022 års upplaga av klassikern

SOMMARSCHACKET!

Under tio måndagar med start den 27 juni blir det eloregistrerade blixtschacksturneringar i Göteborg.

Elva ronder spelas varje gång, samtliga med betänketiden 3min + 2s/drag. Det kommer vara priser i de

enskilda tävlingarna, men även en sammanlagd poängliga där man räknar ihop tagna poäng i deltävlingarna.

Vinnaren av den sammanlagda poängligan kan titulera sig sommarschacksmästare och vinner dessutom en

stor del av den prispott som kommer att byggas upp.

Spelform: Elva ronder 3min+2s/drag blixt varje gång oavsett lottningssytem. De lottningssystem som är

tillåtna för deltävlingarna är Berger med (seedade)kvalgrupper + finalgrupper eller modifierad Monrad där

ändringen består av att dubbelmöten tillåts efter halva tävlingen. Elva ronder spelas alltid varje deltävling

oavsett lottningssystem. Man kan vara med i så många eller få deltävlingar man vill.

Vilka kan vara med: Tävlingen är öppen för de med aktivt medlemskap i svensk schackklubb och utländska

schackspelare med Fide-nummer. Icke klubbanslutna kan också vara med, men måste då betala dubbel

startavgift. Notera också att partier där minst en spelare saknar aktivt medlemskap i schackklubb ej

kommer rankingregistreras. Möjligheterna att lösa medlemskap i schackklubb på plats kommer troligen

vara begränsade d.v.s. kontakta schackklubb och lös ev. medlemskap i god tid innan spelet om sånt önskas.

Anmälan: Var på plats i spellokalen senast 10min innan spelet börjar. Tävlingen kan komma att spelas på

annan plats än schackcentrum vissa av deltävlingarna (se schema nedan). Föranmälningar uppskattas och

görs enkelt via mail till haraldbergrgen@hotmail.com eller ännu bättre via schack.se anmälningslänk (enbart

för de med SSF eller FIDE-ID). Om det blir problem att komma p.g.a. sjukdom eller annat och du ligger i

anmälningslistan - meddela tävlingsledningen. Det går att lotta ur och lotta in spelare om man av något skäl

inte har möjlighet att spela samtliga ronder, men säg till i så god tid som möjligt före att lottning görs.

https://member.schack.se/turnering/3043/anmalan
https://member.schack.se/turnering/3043/anmalan


Startavgift: Per deltävling. Betalas via swish till 072 371 36 17 (Harald Berggren Swish) eller kontant. Det

går att betala för flera deltävlingar i förväg. 15 kronor från var startavgift läggs till en sammanlagd pott.

Spelare med rating 2000-: 60 kronor

med rating 1500-1999: 50 kronor

med rating 0–1499: 40 kronor

Priser: I de enskilda deltävlingarna vinner man bokpriser. Bäst placerade inom rankinggrupperna

(1500-1999) respektive (1000-1499) vinner varsin bok vid varje deltävling. Enbart blixt-elo ranking avses

d.v.s. ej standard-elo, snabb-elo eller LASK. I den sammanlagda poängligan vinner man pengar. Bäst

placerade (1500-1999) respektive (1000-1499) i den sammanlagda poängligan vinner också pengar.

Kontakt tävlingsledning: haraldberggren@hotmail.com, tel. 072-371 36 17.

Tävlingsschema Sommarschacket 2022:

Datum Spelplats Starttid Spelform Föranmälda Rankingtillgodoräkning

27 juni Vegagatan 20 18.00 Modifierad Monrad 27/6 1 juli

4 juli Vegagatan 20 18.00 Modifierad Monrad 4/7 1 aug

11 juli Vegagatan 20 18.00 Modifierad Monrad 11/7 1 aug

18 juli Vegagatan 20 18.00 Modifierad Monrad 18/7 1 aug

23 juli Vegagatan 20 17.00 (Extraomgång) Fide-Schweizer 23/7 1 aug

25 juli Vegagatan 20 18.15 Modifierad Monrad 25/7 1 aug

1 aug Vegagatan 20 18.00 Modifierad Monrad 1/8 1 sep

8 aug Vegagatan 20 (smårummen) 19.00 (OBS TIDEN) Fide-Schweizer 8/8 1 sep

15 aug Vegagatan 20 18.00 Modifierad Monrad 15/8 1 sep

22 aug Vegagatan 20 18.00 Modifierad Monrad 22/8 1 sep

28 aug Vegagatan 20 16.00 (OBS DAG+TID) Modifierad Monrad 28/8 1 sep troligen

Väl mött vid blixtbrädet!
OBS! PM och detaljerade regler följer i “Sommarschacket 2022 PM & Regler”.

https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=10272
https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=10273
https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=10274
https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=10275
https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=10399
https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=10276
https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=10277
https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=10278
https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=10279
https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=10280
https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=10281


Sommarschacket 2022 PM & Regler
Slutställning i totalliga: Totalligan förs i ett google dokument som nås via länk. För att få fram slutställning i totalligan räknas poäng

tagna i deltävlingarna plus ev. bonuspoäng. Man räknar enbart poäng plus bonuspoäng från sina åtta mest poänggivande deltävlingar.

Bonuspoäng för placering i deltävlingarna: 4p, 2p, 2p. Där 1:a placerad är den som får 4p, 2:an 2p och så vidare. Bonuspoäng för bästa

placerade 1000-1499 till ett antal av 2p. Bonuspoäng för bäst placerade 1500-1999 till ett antal av 2p. Enbart blixt-elo avses. Tas

bonuspoäng för placering i deltävling och bonuspoäng för placering inom rankingkategori samtidigt tillgodoräknas inte bonuspoäng för

placering inom rankingkategori; de utdelas i så fall inte till någon. Indelning i totalligans rankingkategorier efter det högsta av blixt-elo

ranking 1/8 eller rankinggenomsnitt för månaderna juni, juli samt augusti (borträknat månader man saknat blixt-ranking om så varit

fallet). Saknas någon av dessa sker indelning i totalligan efter beräknad ingångs blixt-elo 1/9. Om någon deltävling spelas på formatet

kval+final räknas "tagna poäng i deltävlingen" som poäng tagna i kvalet plus finalen. Kopia av totalligans ställning sparas regelbundet.

Priser i totalliga: kommer utgöras av den pott som byggs upp från att del av varje startavgift (15kr) läggs undan för ändamålet. 4/6 av

prispotten går till bäst placerad/-e spelare i totalligan, 1/6 går till den 1000-1499 rankade spelare med mest poäng och 1/6 till den

1500-1999 spelare med mest poäng. Om två eller fler spelare hamnar på exakt samma poäng i totalligan särskiljs inget och ev. vinster

delas helt lika. OBS det här gäller enbart för totalligan och inte i de enskilda deltävlingarna där särskiljning fortfarande kan ha stor

betydelse. Preliminärskatt kommer att dras på prispengar i totalligan. Sociala avgifter kommer ej dras från prispengar, utan betalas

separat.

Deltävlingarna: spelas under Fides schackregler och mer specifikt de särskilda blixtreglerna (B.2.+B.4.); med undantag att mobiltelefon

som avger ljud enbart kommer innebära varning (första gången det sker). Mobiler är tillåtna i spellokalen så länge de inte stör. Analys

och prat skall ske på behörigt avstånd från pågående spel. I och med att det är blixttävling kommer det vara av viss vikt att spelare är

snabba med att rapportera in resultat samt sedan är tillgängliga igen vid rondstart. Ny rond startas så fort tidigare rond är helt färdig

och lottning gjorts. Behövs längre paus av någon anledning får man begära att inte bli inlottad rond/-er eller fråga tävlingsledningen om

det mot förmodan finns utrymme för kortare paus.

Priserna i deltävlingarna är bokpriser. Särskiljning i deltävlingarna enligt SSFs TB Särskiljning. Spelare uppmanas regelbundet, speciellt

innan slutet på tävlingen, kolla sina resultat för att undvika att fel och liknande hänger kvar.

Modifierad Monrad: Ett lottningssystem som kan komma att användas är en modiferad Monrad. Modifieringen blir i så fall att

dubbelmöten görs möjliga från och med rond 7. Spelare som möts en andra gång kommer få motsatta färger jämfört med första partiet.

Under rond 10 & 11 gäller inte regeln om färgbyte andra partiet per automatik. Rond 10 & 11 lottas så att spelaren, av de två som möts,

med störst skillnad mellan vit- kontra svartpartier alltid får den färg som behövs för att minska denna spelarens färgobalans. Om

spelarna har samma färgbalans sker dock färgbyte jämfört med första parti (om sådant spelats).
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j0B1SVW63fngeCJ9WaPdg8QCDMUnZnY4ntyXFxLjY6o/edit?usp=sharing
https://schack.se/wp-content/uploads/2018/10/Regler-2018-PUBL.pdf#page=19
https://www.ssmanhem.se/sarkiljningssf/

