Förslag till Seniorschack Stockholms verksamhet 2013
På onsdagar anordnas en sammanhängande schackturnering på våren och en på hösten.
Turneringen benämnes Seniorserien och spelformen är Berger i flera olika klasser
beroende på spelstyrka, där alla möter alla i respektive klass. Vinnaren av den högsta klassen
blir Seriemästare med tillägget våren 2013, respektive hösten 2013.
Segraren i en klass garanteras uppflyttning till närmast högre klass och normalt eftersträvas
uppflyttning av de två bäst placerade samt nedflyttning av de två sämst placerade.
Avvikelser kan förekomma beroende på om nya spelare tillkommer.
På torsdagar anordnas likaledes en sammanhängande vårturnering, som kallas för

Klubbmästerskap och vinnaren av den högsta klassen blir Klubbmästare och en
höstturnering Stockholms Seniormästerskap och vinnaren av den för Stockholms
seniormästare. I de här turneringarna tillämpas Schweizerlottning där en eller två klasser
kan förekomma och val av klass är frivilligt.
I samtliga turneringar skall ett antal rondfria dagar inplaneras med möjlighet att spela
uppskjutna partier och med snabbschack för de som inte har några hängpartier.
Förutom vår- och höstturneringar skall även annan verksamhet som t.ex. simultanschack
med stormästare och/eller lagmatch med annan klubb (t.ex. Ålands Schackveteraner)
eftersträvas.

Årets spelare blir den spelare som lyckats bäst (d.v.s. samlat flest partipoäng) i alla fyra
turneringarna tillsammans under året.

Årets parti utses av styrelsen bland onsdagspartier och torsdagspartier.
Pris för störst ratingförbättring tilldelas den som förbättrat sin rating mest totalt för
onsdags och torsdagspartier under en säsong. Priset delas ut en gång på våren och en gång
på hösten.
På tisdagar anordnas schackträning av erfarna schackinstruktörer.
På vårsäsongen införs på försök för klass 1 och 2 på onsdagar och för klass 1 på torsdagar
den nya betänketiden 90 min. för hela partiet + 30 sekunder per drag från drag 1. Övriga
klasser spelar med 2 timmars betänketid som hittills. Om försöket faller väl ut, så införs den
nya betänketiden för alla klasser under höstturneringen.
Som stöd till den internationella veteranturneringen SCT i maj 2013, erbjuds ett bidrag på
200 kr. till alla medlemmar i Seniorschack Stockholm som deltar i denna.
Under vårsäsongen anordnas en två dagars snabbschackturnering (25 min.) under en
sammanhängande onsdag och torsdag. Segraren benämnes Snabbschackmästare.

