
 

 

Rolf Martens minne 
Välkommen att delta i Rolf Martens minnesturnering,  

som spelas i Schackhuset, Trollebergsvägen 105, Lund. 

söndag 28 maj 2017 
Spelform 
8 ronder schweizer enligt SwissManager  
 

Betänketid 
15 minuter per spelare + 3 sek/drag  
 

Personlig anmälan 
speldagen kl 09.30—10.00  
 

Preliminärt tidsschema 
Rond 1 startar kl 10.15  
 

Lunchpaus ca kl 13.00-14.15 (efter rond 4). 
Cafeterian tillhandahåller varm korv m.m. 
 

Prisutdelning ca kl 17.15 (direkt efter rond 8) 

 

Startavgift 
200 kr.  GM och IM fri start.  
FM, juniorer och pensionärer 150 kr. 
LASK-jun. f 1997 eller senare 100 kr. 
 

Startavgiften betalas kontant i samband 
med personlig anmälan. 
 

Anmälan senast 22 maj 
till martens@lask.se 

Maximalt 46 spelare kan beredas plats. 

Priser 
Garanterat förstapris 1500 
kr. 80 % av startavgifterna 
går till priser. 

Ratingpriser i grupper om 8 
deltagare. Priser delas vid 
lika poäng; dock ej rating-
priser, som tilldelas spelare 
med bäst Buchholz cut 1.  
 
Ingen kan få mer än ett pris. 
 

Regler 
SSF:s och FIDE:s snabbschackregler gäller. Regelstridigt 
fullbordat (när spelaren tryckt på klockan) drag bestraffas 
med partiets förlust. 

Rolf Martens 
Rolf var hedersmedlem i LASK och vann SM 1967. Han 
spåddes en lysande framtid inom schacket. Efter att tidigt 
ha dragit sig tillbaka som aktiv gjorde Rolf en tillfällig 
comeback 1988 och vann då blixt-SM. Senare ägnade 
han sig bl.a. åt öppningsanalyser (systemet UHCA).  
Flera av hans öppningsidéer har adopterats av starka 
stormästare. Rolf gick bort i april 2008. En stipendiefond  
i Rolfs namn har hittills inbringat drygt 233 000 kr. 
 

Välkommen med bidrag till bankgiro 326-2458 

Övrigt 
Spellokal:   SCHACKHUSET,  

Trollebergsvägen 105, Lund.  
Lunch (60 kr) och enklare servering 
kommer att tillhandahållas.  
 

Ytterligare information:  
Information om turneringen på 
LASKs hemsida www.lask.se 
 

Tidigare vinnare:  
2008: Jonny Hector  2009: Nils Grandelius   
2010: Hans Tikkanen   2011: Hans Tikkanen   
2012: Daniel Semcesen  2013: Axel Smith & 
Daniel Semcesen  2014: Christian Jepson   
2015: Christian Jepson  2016: Axel Smith 

 


