
 

 

 

 

inbjuder till 
 

Höstturneringen 2020 
även KM i snabbschack 

 

15/9 – 19/11 2020 

 
Spelform:  7 ronder nordisk schweizer. Betänketid 45 minuter per spelare och 

parti plus 10 s per drag. Turneringen registreras för snabb-ELO. 

Speciella regler gäller pga COVID-epidemin. Se baksidan! 

 

Deltagare: Turneringen är öppen för medlemmar i LASS. Max 32 deltagare. 

 

Priser:  Minnespriser till de tre bäst placerade. Kontantpriser till de fyra 

bäst placerade: 800 / 500 / 400 / 300 kr. Ratingpriser 300:- i 

åttamannagrupper. Segraren blir klubbmästare i snabbschack. 

 

 Priser delas ej. Samma spelare kan inte vinna både ratingpris och 

ordinarie pris. Spelare utan ELO-tal tävlar inte om ratingpriserna. 

 

Spelplats:   LASS klubblokal, Götgatan 48 A, tel: 013-10 43 50 

 

Speltid:  Tisdagar och eventuellt torsdagar klockan 18.00. Vid fler än 16 

             deltagare spelar udda bord på tisdagar och jämna på torsdagar.  

            Tisdagsronder: 15/9, 22/9, 6/10, 13/10, 27/10, 3/11, 17/11. 

                     Torsdagsronder: 17/9, 24/9, 8/10, 15/10, 29/10, 5/11, 19/11.                      

   Var tredje tisdag är 'hängrond' för spel av ev uppskjutna partier. 

 

Startavgift: Seniorer 200:-, juniorer 100:- 

Betalning med Swish till 123 521 97 38 eller till PG 49 61 30-6. 

Kontant betalning tas endast emot i undantagsfall. 

 

Anmälan:  Senast den 13/9 till Fredrik Qwarfort eller på webben: 

https://member.schack.se/turnering/2270/anmalan 

Personlig anmälan behövs inte om startavgiften är betald senast 

måndag 14/9. 
 

  

https://member.schack.se/turnering/2270/anmalan


 

 

  

Specialregler:  

 

På grund av COVID-pandemin gäller följande specialregler: 

 

                     För att kunna öka avståndet mellan brädena får högst 8 partier  

spelas samtidigt. Deltagarantalet är maximerat till 32 spelare. 

 

Endast spelare, funktionärer och personer med giltigt ärende får  

vistas i spellokalen under pågående spel. 

 

Samtliga spelare skall bära munskydd (tillhandahålles av 

turneringsledningen) under partierna.  

 

Spelare som tillhör en riskgrupp avrådes från att delta. 

 

Spelare som har förkylningssymtom (halsont, hosta, snuva) eller 

feber måste skjuta upp sina partier. Uppskjutande av parti av dessa 

orsaker är tillåten fram till spelstart. 

 

Personlig anmälan behövs inte om startavgiften är betald dagen 

innan spelstart. Spelare som är avprickade som betalda i 

medlemssystemet kan komma direkt till spelstart. 

 

Dryck (kaffe, te, läsk) men inget godis eller kaffebröd kommer 

att finnas till försäljning. Kontant betalning kan endast ske i 

undantagsfall – skriv upp inköp på kreditlistan. 

 

Info:   Fredrik Qwarfort, 073-418 28 46, fredrik.qwarfort (at) gmail.com 

Mårten Garner, 070-774 12 54, marten.garner (at) comhem.se 
  

Listan på hittills anmälda finns här: 

https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=8480 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=8480


 

 

 


