Stockholms Schackförbund hälsar alla välkomna till 2018 års upplaga av Stockholmsmästerskapet. Turneringen blir Elo-registrerad och ett antal topp-partier sänds live varje
rond. Partifiler publiceras på nätet.
Spelform:

9 ronder Schweizer-system i en grupp.

Betänketid:

40 drag på 1½ timme, därefter 30 min för resten av partiet + 30 sek tillägg/drag
från drag 1.

Spellokal:

Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9 C. T-bana Zinkensdamm.

Speldagar:

Måndagarna 12, 19 och 26 mars, 9, 16 och 23 april samt 7, 14 och 28 maj.

Starttid:

Samtliga ronder startar klockan 18:00.
OBS! Personlig anmälan i spellokalen senast klockan 17:30 före första ronden.

Lottning:

Lottning görs efter ordinarie rond och finns tillgänglig på kansliet och i spellokalen.
Den kommer också att finnas på www.chess-results.com och förbundets hemsida
www.stockholmsschack.se.

Startavgift:

600 kr för seniorer (GM & IM fri startavgift).
Juniorer, födda 1998 eller senare, huvudregistrerade i en klubb ansluten till
Stockholms Schackförbund betalar 100 kr. Övriga juniorer 300 kr.
Seniormedlemmar i Schackvännerna erhåller 100 kronor i rabatt.

Priser:

1. 5 000, 2. 2 500, 3. 1 500, 4. 900 och 5. 600 kr (Priserna gäller vid 60
deltagare.) Rating-priser delas ut. Huvudpriserna delas vid lika poäng.
3 ratingpriser i varje ratinggrupp: 900, 700, 500. Ratingpriserna delas ej.
Särskiljning sker enligt 1. M-Buchholz , 2 Bucholz, 3 Progressiv kvalité.
I Stockholmsmästerskapet är det möjligt att få både rating-pris och huvudpris.
Enligt beslut av skatteverket ska Stockholms SF hålla inne preliminärskatt på
utbetalda prispengar. Stockholms SF ska även betala arbetsgivaravgifter på
priserna.

GP:

Stockholmsmästerskapet ingår i Stockholms GP.

Anmälan:

Anmälan sker genom webbanmälan på länken: https://chessresults.com/anmeldung.aspx?lan=6&ggid=331044 och där efterinbetalning av
startavgiften till Stockholms Schackförbunds plusgiro 25 79 58-9 senast
måndagen den 5 mars 2018 (vid anmälan efter detta datum tas en
efteranmälningsavgift på 100 kronor ut). Ange klubb, e-postadress,
mobiltelefonnummer och aktuell rating.

Förfall:

Om en spelare inte kan spela ett parti den ordinarie speldagen ska spelaren
kontakta sin motståndare. Om denne samtycker, spelas partiet en annan dag,
dock före den ordinarie speldagen. I rond 1-7 kommer endast uppskjutna partier
tillåtas vid sjukdom. I rond 8-9 kommer inga uppskjutna partier tillåtas. Det
åligger spelaren att kontakta tävlingsledaren Jonas Sandbom på telefon
08-669 36 54 (a), 073-613 19 73 (m) och omedelbart rapportera in resultatet.

Info:

Salongerna 08-668 78 77, Stockholms Schackförbunds kansli 08-669 36 54.

