Vi välkomnar Sveriges schackspelare till

Svenska Cupen 2018
Spellokal
Gotthards matsalar, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping. Ny fn lokall
Boende
Vi erbjuder alla Svenska Cupen deltagare ett unikt schackboende. Schacktema med
specialerbjudanden i restaurang och bar med schackspel tillgängliga den mysiga loungedelen.
Quality Hotel Ekoxen

013 25 26 00

Enkelrum:

830 kr

(inkl frukost)

Dubbelrum:

465 kr/ per person

(inkl frukost)

Trebäddsrum: 400 kr/per person

(inkl frukost)

Fyrbäddsrum: 375 kr /per person

(inkl frukost)

Uppge bokningskod ”schack” vid bokning och boka innan 17 augusti för garanterade platser.
Bokning innan 18 augusti på ovan hotell ger dig även plats i utlottningen av gratis hotellboendel
Spelform
Fyrmannalag med spelare från samma klubb eller allsvensk allians. Laget baseras på ELO enligt
SSFs nationella rankinglista 1 september 2018. Spelarna sitter i rankingordning alla ronder. 9
ronder Schweizer spelas där matchpoäng räknas i första hand, därefter partipoäng och vidare
särskiljning enligt SSFs allsvenska regler. Flera lag kan delta från samma klubb eller allsvensk
allians.
Tider
Fredag 7
september

Rond 1: 18.30-20.00 Rond 2: 20.00–21.30

Lördag 8
september

Rond 3: 10.00-11.30 Rond 4: 11.45-13.15 Rond 5: 15.00-16.30 Rond 6: 16.45-18.15

Söndag 9
september

Rond 7: 10.00-11.30 Rond 8: 11.45-13.15 Rond 9: 13.30-15.00 Prisutdelning: 15.00

Betänketid
30 minuter+10 sek / drag. (rankinggrundande snabbschack)
Priser
1.

20 000 kr

2. 10 000 kr

3. 5 000 kr

Rankingpris: Det bäst placerade laget med en snittranking under 1900 vinner 4000 kr samt bäst
placerade laget med en snittranking under 1700 vinner 4000 kr.
Utöver dessa kommer det att fnnas skrällpriser och utlottning av
gratis hotellboende. Fler lag, mer priserl

Handikappregler
Handikappsystemet är baserat på lagens snittranking. Inför varje lagmatch räknas skillnaden
mellan de två spelande lagens snittranking ut. Tabellen nedan anger sedan hur många partipoäng
som respektive lag behöver ta i matchen för vinst, oavgjort eller förlust. Skiljer det tex. 100 poäng
i snittranking mellan lag A och lag B i lag A:s favör så måste lag A nå resultatet 3-1 för att vinna
matchen. 2½- 1½ betyder att matchen slutar oavgjort och 2-2 att lag B vinner matchen.
Rankingskillnaden mellan spelare 1 och övriga spelare i laget får max vara 500 poäng.
Skulle skillnaden vara större rankas övriga spelare upp till en ranking 500 poäng ifrån spelare 1.
För det högre rankade laget gäller:
Vinst

Oavgjort

Förlust

2½ +

2-2

-1½

100-199

3+

2½ - 1½

-2

200-299

3½ +

3-1

- 2½

4

3½ - ½

-3

Vinst

Oavgjort

Förlust

2½ +

2-2

-1½

100-199

2+

1½ - 2½

-1

200-299

1½ +

1-3

-½

1

½ - 3½

0

0-99 poäng

300+
För det lägre rankade laget gäller:

0-99 poäng

300+
Anmälan

Sker på turneringssidan http://svenskacupen.schack.se. Därefter sätter laget in 2400 kr på
postgiro 49 61 30 – 6 med lagnamnet som betalningsmeddelande. Rabatt om laget anmäler sig
och betalar innan 16 juli. Då endast 2000 kr per lagl
För rena juniorlag (under 21 år) ger vi rabatt, endast 1400 kr per lag.
Information
http://svenskacupen.schack.se
Peter Halvarsson

peter@halvarsson.no-ip.com

0722-208686

Pontus Carlsson

nr10asprilla@hotmail.com

070-2017146

