Sveriges Schackförbund i samarbete med SS Kalmarunionen
hälsar välkommen till

Veteran-SM i snabbschack
3 och 4 september 2016
Plats: SS Kalmarunionens spellokal, Skälby gård, Kalmar, Skälbyallén 10, följ skyltar till Skälby gård
och därefter Kalmarssundsdansarna. Vi spelar på andra våningen, hiss finns.
Priser: Minnespris plus kontanter 1:a 3000 kr, 2:a 2000 kr 3:e 1000 kr 4:e 500 kr
Rankingpris i grupper om 8 från startnummer 9 på 500 kr, pris till bästa nestor (född 1941 eller
tidigare) och dam vid minst tre i dessa grupper 500 kr.
Priserna gäller vid minst 30 deltagare.
Spelform: 9 ronder FIDE Schweizer Betänketid 25 min/spelare och tillägg 10 sek/drag.
Turneringen kommer att registreras för FIDE snabbschackselo.
Tider: Första ronden startar kl. 11.00. Vi spelar 5 ronder på lördagen och 4 ronder på söndagen.
Beräknat slut för spelet på lördagen är 17.30. Rond 6 startar kl. 10.00 på söndagen. Prisutdelning ca
kl 15.00 på söndagen.
Anmäler dig gör du på följande länk: http://kalmarsk.se/ och genom att betala in startavgiften på
Plusgiro: 64 20 66 – 5 (SS Kalmarunionen) senast den 25 augusti 2016. Startavgiften är 300 kr. IGM,
IM, WGM eller WIM betalar inte någon startavgift. Efteranmälningar tas emot i mån av plats.
Startavgiften är då 400 kr. Personlig anmälan krävs inte om notering av att startavgiften betalats
finns på listan över anmälda spelare. Var vänlig meddela ev. återbud.
Åldersgränser: Följande spelare kan delta herrar födda 1956 eller tidigare och damer födda 1966
eller tidigare.
Observera att eftersom turneringen är svenskt mästerskap så är tävlingen enbart öppen för
veteraner som uppfyller de nyligen beslutade kraven: För att få delta i tävlingen som icke-svensk
medborgare krävs att spelaren inte är registrerad för en annan nation än Sverige hos Fide.
Frågor besvaras av Cajsa Lindberg på cajsa.lindberg@telia.com eller mobil 070 – 629 5588.
Tävlingsledning Mikael Ohlsson och Cajsa Lindberg.

Servering: Servering med förmånliga priser kommer att finnas. På lördagskvällen kommer en
gemensam middag för deltagarna att anordnas. Deltagande i middagen sker till självkostnadspris.
Även eventuella medföljande är välkomna på middagen. Vi tar tacksamt emot intresseanmälan i
förväg. Mer info om middagen följer. Se http://kalmarsk.se/
Boende: Rum till rabatterat pris finns på Svanen hotell och vandrarhem . Telefon 0480 – 255 60.
Ange schack vid bokning. Kalmar har gott om andra boenden i olika prisklasser. Boka gärna i tid för
bästa pris och tillgång. Vi återkommer på vår hemsida med ytterligare information om
hotellrabatterna.
Tips till medföljande som inte vill spela schack: Kalmar har utsetts till årets sommarstad 2016. I
början av september är det fortfarande full sommar i Kalmar. Det finns gott om sevärdheter i Kalmar
och dess omgivningar. Se: https://www.kalmar.com/sv . Kalmar slott är värt ett besök och vill man
kombinera att gå i affärer och titta på en fin stadsmiljö ska man gå runt på Kvarnholmen dit staden
flyttades på 1600-talet. Där ligger än idag centrum i Kalmar. Längst i öster på Kvarnholmen finns även
en liten strand för den badsugne. Om intresse finns kan vi reservera en guide för rundvandring
Kalmar på lördag eftermiddag. Anmäl intresse i förväg. Självkostnadspris.

Välkomna hälsar SS Kalmarunionen
Ps. SS Kalmarunionen är Kalmar SK och SK Framåt, Kalmar i ny gemensam tappning. Vi räknar
våra rötter till Kalmar schackklubbs grundande 1915. ds

