LASK Open 2019
Välkommen till LASK:s ÖPPNA KLUBBMÄSTERSKAP
2019, som spelas i SCHACKHUSET. Turneringarna blir
elo-registrerade. Normalt sändes 8 partier live.
SPELFORM
LASK Open spelas i två 8-manna Bergergrupper och en
Schweizergrupp. Gruppindelning sker efter elo-rejting per
1.10 2019. Turneringen är öppen för alla – även unga
spelare som knattar, miniorer, kadetter och juniorer
samt vuxna nybörjare.

BETÄNKETID
Bergergrupperna: 90 min + 30 sek/drag med
obligatorisk protokollföring hela partiet.
Schweizergruppen: 55 min + 10 sek/drag.
Protokoll-föring frivillig, men önskvärd.

ANMÄLAN senast 25 september
därefter i mån av plats - Webbanmälan görs till
https://member.schack.se/turnering/1829/anmalan
Deltagare måste vara registrerad i SSF eller FIDE.
Sena anmälningar tas emot i mån av plats.

SPELDAGAR
1 oktober
8 oktober
15 oktober
22 oktober
29 oktober
5 november
12 november
19 november
26 november
3 december

Rond 1
Rond 2
Hängpartier
Rond 3
Rond 4
Hängpartier
Rond 5
Rond 6
Hängpartier
Rond 7

10 december
Prisutdelning

Klubbmästerskap i blixt

Ca 46 spelare kan beredas plats!

Spelstart tisdagar kl 19.00

STARTAVGIFT betalas kontant vid första

PRISER

ronden eller swishas till 123 666 2035.

GM, IM, WGM och WIM betalar ej startavgift.
Bergergrupperna: 400 kr. Juniorer f 1999-: 200 kr.
Schweizergruppen: 200 kr. Juniorer f 1999-: 100 kr.

LOTTNING
Bergergrupperna lottas efter personlig anmälan 1.10.
Lottningen för Schweizergruppens rond 2-7 publiceras
normalt på LASK:s hemsida www.lask.se ca 3 dagar
före rond.

Bergergrupp 1 (Öppet KM):
1) 1500 kr; 2) 800 kr; 3) 500 kr.
Bergergrupp 2:
1) 1200 kr; 2) 800 kr; 3) 500 kr.
Schweizergruppen:
1) 600 kr (garanterat pris). Övriga
beroende på antal deltagare.
Dessutom priser till bästa minior,
kadett och junior vid minst 3 delt.
per kategori. Rejtingpriser.
Inga priser delas. Särskiljning
enligt SSF:s tävlingsbestämmerlser.

Särskilda REGLER (avvikelser från FIDE:s)

ÖVRIGT

Sen ankomst: Ett parti räknas som w.o. om en spelare
inte ankommit 30 minuter efter rondstart.

Spellokal: SCHACKHUSET,
Trollebergsvägen 105, Lund.
Enklare servering kommer att
vara öppen under alla ordinarie
ronder och hängronder.
Tävlingsledare: Sven-Ingvar
Sundin.
Domare: Calle Erlandsson och
Björn Ahlander.

Mobiltelefon: Mobiltelefoner ska vara avstängda under
spelet. Ägaren till mobiltelefon som ger ljud ifrån sig ger
ett avdrag på 20 minuter för mobiltelefonens ägare, dock
ej mer än halva återstående betänketiden.
Uppskjutna partier: Om en spelare inte kan spela ett
parti på ordinarie datum kan partiet dömas som walk
over. Dock medges uppskjutna partier om dessa kan
spelas senast före påföljande rond. I så fall måste motståndare och tävlingsledningen via laskopen@lask.se
meddelas 48 timmar i förväg och ny speltid ska
överenskommas före ordinarie nästkommande rond.

Info: laskopen@lask.se
Information om turneringen
kommer kontinuerligt att läggas ut
på LASK:s hemsida www.lask.se

