Sveriges Schackförbund i samarbete med Stockholms Schackförbund inbjuder till

Dam-SM i blixtschack och
snabbschack 2022
Elite Hotell Palace, Stockholm 3-4 september
Spelform
9 ronder FIDE-schweizer (båda turneringarna).
Betänketid
3 minuter+2 sekunder/drag i Dam-SM i blixtschack,
15 minuter +10 sek/drag i Dam-SM i blixtschack.
Spelschema Dam-SM i blixtschack:
Lördag den 3 september: 10.30- cirka 13.00
Spelare som markerats som betalda i listan över anmälda spelare kan
komma direkt till första ronden, ingen avprickning krävs.
Spelschema Dam-SM i snabbschack:
Lördag den 3 september: 14.15, 15.30, 16.45, 18.00
Söndag den 4 september: 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00
Spelare som markerats som betalda i listan över anmälda
spelare kan komma direkt till första ronden, ingen avprickning krävs.
Prisutdelning så snart som möjligt efter sista ronden, preliminärt
15.20.

Logi
Hotellet erbjuder ett begränsat antal rum
till specialpris, 1 050 kr för enkelrum och
1 200 kr för dubbelrum. Tänk på att boka
tidigt då Tjejmilen är samma helg och det
kan vara svårt att få tag på rum!
Rummen släpps till allmän försäljning den
6 augusti.
För att boka rum ringer/mejlar deltagarna till nedan & uppger bokningskod
526 63 98.
Telefon: 08-400 004 66 (knappval för
grupp)
Mejl: stockholm.groups@elite.se

Startavgift
Dam-SM i blixtschack 250 kr, Dam-SM i snabbschack 350 kronor
GM, IM, WGM eller WIM betalar inte någon startavgift.
Ange namn och ”Dam-SM snabb” respektive ”Dam-SM blixt” i samband med inbetalningen.
Betalning och anmälan skall vara Sveriges schackförbund tillhanda senast den 19 augusti 2022. Efteranmälan i mån av plats kostar
100 kronor extra.
Anmälan
Anmälan sker direkt i medlemssystemet: https://member.schack.se/turnering/2953/anmalan
Information
Sveriges schackförbund, damschack@schack.se
Josef Håkanson, Sveriges Schackförbund 073-043 86 97
Ofelia Thörnqvist, Sveriges Schackförbund 018-60 66 72
Tomas Silfver, Stockholms schackförbund, 076-807 19 60
Regler
FIDE:s schackregler gäller. Tävlingarna eloregistreras.
Det är inte tillåtet att ha elektronisk kommunikationsutrustning på sig under pågående spel. Elektronisk kommunikationsutrustning kan under pågående spel förvaras i en jacka eller väska som inte hanteras, förutsatt att utrustningen är helt avstängd.
Priser: Cirka 75 procent av startavgifterna går till priser. Skatter och avgifter betalas enligt Skatteverkets regler.
Garanterat förstapris i Dam-SM i blixtschack: 2000 kr
Garanterat förstapris i Dam-SM i snabbschack: 3000 kr
Välkomna till en spännande tävling!

Dam-SM

