Nordvästra Skånes Schackförbund
bjuder in till Distriktsmästerskap
2019
Spelformen för Nordvästra Skånes långparti-DM blir samma som förra året. Då hade vi
20 deltagare och vi hoppas på ännu fler i år! Turneringen är endast öppen för
medlemmar i någon klubb inom Nordvästra Skånes Schackförbund. Deltagarna indelas i
grupper om 6 spelare efter ratingtal, och spelar en Bergerturnering (alla möter
alla) vid 5 speltillfällen. Segrarna i grupp 1 och 2 från 2018 års turnering kommer
dock oavsett rating att spela i grupp 1 om de anmäler sig även i år, och segraren i
grupp 3 från 2018 års turnering kommer spela i grupp 2. Distriktsmästare blir den
som vinner den högst rankade gruppen. Segrarna i de andra grupperna får också pris,
och blir garanterade att spela i nästa bättre grupp året efter, oavsett hur
rankingfördelningen ser ut då. Tävlingen är ELO-rankad.
Speldagar och plats. Starttid kl 19.00 samtliga ronder.
Rond 1: Tisdag 8 oktober,Helsingborgs SS:Trädgårdsgatan 11 Helsingborg
Rond 2: Tisdag 22 oktober,Åstorps SS:Ormastorpsgatan 14 B,Åstorp
Rond 3: Tisdag 5 november,Klippans SK:Föreningsstugan Port Artur,Krikavägen,Klippan
Rond 4: Torsdag 21 november,Engelholms SK:Gamla kronohäktet,Tingstorget,Ängelholm
Rond 5: Tisdag 3 december,Helsingborgs ASK:Minörgatan 6 Helsingborg
Partier kan flyttas efter godkännande av tävlingsledningen.
Anmälan: Via webben: https://member.schack.se/turnering/1740/anmalan eller via email
till anders.n.hansen@gmail.com, senast den 4 oktober.
Gruppindelning och vilka som är anmälda kan du se här:
https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=7439.
OBS, inga efteranmälningar på första speldagen eftersom lottning och spelschema
kommer fastställas flera dagar före första ronden.
Lottning: Sker den 5 oktober och publiceras på www.nvssf.com
Betänketid: 90 min/spelare och parti + 30 sekunder per drag från drag ett.
Spelform: 5 ronder Berger, i grupper om 6 spelare, grupperade efter ELO-ranking (med
undantag från kvalificering från föregående år)
Startavgift: 100 kronor ( 50 kronor för juniorer )
Priser: Vandringspris till distriktsmästaren och priser till vinnaren i varje grupp,
dock inga penningpriser
Tävlingsledning:Fredrik Sievert, fredrik.sievert@chemo-invest.se , 0766-770303
Anders Hansen, anders.n.hansen@gmail.com , 0704-078464

Domare: Eric Nordin och Stefan Håkansson

