SS Manhem inbjuder till
Klubbmästerskapet 2022

Nio ronder. Spelstart den 20 respektive 21 september. Spelet börjar klockan 18.30 varje rond. Dragserie: 40 drag/90 min+15 min+30 sekunder per drag hela partiet.
Ordinarie speldagar är följande tisdagar: 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 8/11, 15/11, 22/11 samt 6/12
Eller för de som spelar på onsdagar: 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 9/11, 16/11, 23/11 samt 7/12
Anmäl dig via självanmälningslänk, e-post till tavling@ssmanhem.se, på lista i klubblokalen eller per telefon till 031 - 24 47 45.
Startavgiften betalas till SS Manhems plusgiro 42 28 22 – 7 eller till Swish 123 358 27 07 (Manhems swishnummer). Kontanter godtas ej. Skriv namn + KM. Har man kvardröjt med att betala
startavgift (och/eller medlemsavgift) till 30/9 lottas man ej med rond 3 och lottas inte in igen förrän så skett. För deltagare i introduktionskursen ”ny i Schacket” ingår startavgift och
medlemsavgift som del av kursavgiften.
NYHET 2022. 100kr av alla startavgifter kommer ses som pant och återbetalas till de som har noll walk-over partier och noll ospelade partier överlag.
KM-gruppen
10 deltagare enligt Bergers system.
Startavgift: 350 kr.
Priser: 999, 750, 500

Kandidatgruppen
10 deltagare enligt Bergers system.
Startavgift: 350 kr.
Priser: 999, 750, 500

Deltagare. Direktkvalificerade är:
Anton Troedsson, Harald Berggren
Torell, William Olsson, Gustav Lindholm,
Stefan Karlsson, Hjalmar Eldh & Patrik
Andrén. Vakanta platser efter rating.

Deltagare. Direktkvalificerade är:
Sören Svensson, Andreas Ottgård,
Roshan Ghaderi, Martin Oxelqvist, Joel
Storme, Valdemar Stenhammar, Christian
Recktenwald, Bo-Göran Mellbin, Daniel
Skorczynski & Ivar Josefsson. Vakanta
platser efter rating.

Segraren erhåller titeln klubbmästare och
får en inteckning i KMs vandringspris.
Vid lika poäng spelas särspel om titeln.
Ettan, tvåan och trean är kvalificerade till
nästa års KM-grupp. fyran, femman och
sexan är kvalificerade till nästa års
kandidatgrupp.
Obs! Endast spelare som är
direktkvalificerade till KM- och
Kandidatgruppen kan anmäla sig till
dessa. De spelare som är kvalificerade till
dessa grupper måste ovillkorligen vara
anmälda senast söndagen den 18/9 kl.
18.00.

Segraren erhåller en plats i nästa års
KM-grupp. Tvåan och trean är
kvalificerade till nästa års kandidatgrupp.

OBS mer detaljerad info om KM, bra att
läsa för deltagare i alla grupper, står i
separat PM till KMs deltagare. Det kan
hittas här KMs PM 2022

Öppna grupperna
9 ronder enligt FIDE-schweizer system.
En grupp på tisdagar och en på onsdagar
Startavgift 350 kr.
Priser: Beroende på deltagarantal. Hela
prissumman delas ut i form av sakpriser.
Översta tredjedeln i slutlistan får pris.

Lilla grupperna
9 ronder enligt FIDE-schweizer system.
En grupp på tisdagar och en på onsdagar
Startavgift 350 kr.
Priser: Beroende på deltagarantal. Hela
prissumman delas ut i form av sakpriser.
Alla fullföljande deltagare får pris.

Öppna tisdag deltagare
Öppna onsdag deltagare

Lilla tisdag deltagare
Lilla onsdag deltagare

Segrarna i de Öppna grupperna är
kvalificerade till nästa års Kandidatgrupp.

Alla spelare med under E1400 i rating
äger rätt att spela i Lilla grupperna.

Vid färre än tio deltagare på onsdagen blir
det inget onsdagsspel.
Spelare som önskar kan delta både på
tisdag och onsdag men måste då betala
startavgift i båda grupperna.

Vid färre än tio deltagare på onsdagen blir
det inget onsdagsspel.
Spelare som önskar kan delta både på
tisdag och onsdag men måste då betala
startavgift i båda grupperna.
Bondegruppen
Deltagare Bonde Startavgift: 200 kr.
Mindre erfarna spelare med under E1400
i rating kan, i samråd med kursledaren för
Ny i Schacket och den ungdomsansvarige,
beredas plats i denna grupp. Betänketiden
är 45min+30s/drag per spelare och parti;
vilket är rankinggrundande till
långparti-Elo om alla spelare i tävlingen
har under E1800 i ranking.
Bondegruppen spelas onsdagar 18.30

