NvSSF bjuder in till Junior-DM i
Snabbschack

Tävlingen: NvSSF arrangerar junior-DM i Snabbschack, lördagen den 9
november klockan 10:00.
Spelplats: HASKs lokal, Minörgatan 6 i Helsingborg
Grupper
Knattar födda 2009- Betänketid 20 minuter. 6 ronder monrad.
Miniorer födda 2007–2008 Betänketid 15 minuter + 5 sekunder/drag. 6 ronder monrad.
Juniorer födda 1999–2006 Betänketid 15 minuter + 5 sekunder/drag. 6 ronder
Schweizer.Juniorgruppen är eloregistrerad så det krävs att man är spelarregistrerad
hos Sveriges schackförbund.
Priser: Minnespris till alla spelare. Pokaler till topp tre i varje grupp.
Startavgift: 20 kr.
Anmälan: Helst via e-post, senast 5:e november till: Tävlingsledaren Eric Nordin,
eric.nordin.hbg@hotmail.com efteranmäla i spellokalen i mån av plats.Ange: Namn,
födelseår och klubb.
Övrigt: NvSSF bjuder på enklare fika
| Denna inbjudan i pdf-format |

Helsingborgs ASK bjuder in till
Öppet Snabbschacks-KM

Spellokal: HASKs lokal, Minörgatan 6, 254 61 Helsingborg

Spelform: 8 ronder schweizer. Snabbschack över två tisdagskvällar. Betänketiden är
15 minuter + 5 sek/drag. Tävlingen är elo-registrerad.
Spelprogram:
2019-09-17 anmälan senast 19:15
4 ronder snabbschack med start 19:30
2019-09-24 4 ronder snabbschack med start 19:00
Anmälan: Startavgiften är 50 kr betalas på plats. Vi uppskattar om du föranmäler dig
till Stefan Håkansson på e-mail: stefan.nvssf@gmail.com
Priser: Minst 80% av startavgifterna går till priser.
Inbjudan i pdf-format.

Inbjudan till Öppna Skånska
Skolmästerskapet 2019

Inbjudan till Öppna Skånska Skolmästerskapet har nu kommit. Tävlingen
spelas på Mellanhedsskolan i Malmö lördagen den 21 september. All nödvändig
information om tävlingen hittar du i inbjudan.

Helsingborgs ASK inbjuder till
second digit number Blixten

Tid: Lördagen den 14: e September klockan 12.00.

Spellokal: HASK ́
s spellokal Minörgatan 6, Helsingborg
Tävlingsform:
Blixtschack 10 minuter per parti som fördelas enligt följande:
Ratingskillnad räknas ut baserat på ratingtalets andra siffra!.
Ratingskillnad 0-2 5 minuter per spelare
3-4 6 minuter till den lägre rankade och 4 minuter till den högre
5-6 7 minuter till den lägre rankade och 3 minuter till den högre
7-8 8 minuter till den lägre rankade och 2 minuter till den högre
9 eller högre 9 minuter till den lägre rankade och 1 minut till den högre
Kvalspel i bergergrupper.
Därefter slutspel, ett A-slutspel och ett B-slutspel.
Alla går till slutspel efter kvalspelet!
Anmälan: https://member.schack.se/turnering/1817/anmalan
Personlig anmälan senast 11:30 i tävlingslokalen.
Tävlingen är begränsad till max 50 deltagare!
Redan anmälda: https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=7616
Mer info i inbjudan (pdf).

Helsingborgs Schacksällskap bjuder
in till Bengt Ekenbergs
minnesturnering
Tid: Söndagen den 8:e september 2019 kl. 10:00
Personlig anmälan senast kl. 09:30
Spellokal: HSS spellokal Trädgårdsgatan 11, Helsingborg
Spelform: 8 ronder Schweizer | Fides snabbschacks regler gäller.
Betänketid: Sammanlagt 30 minuter per rond
Tidshandikapp:
A: Spelare med rankingtal på 2400 och däröver.
B: 2250 – 2399
C: 2100 – 2249

D: 1950 – 2099
E: 1800 – 1949
F: 1650 – 1799
G: 1500 – 1649
H: 1350 – 1499
I: 1349 eller lägre

(A-A) (B-B) (C-C) (D-D) (E-E) (F-F) (G-G) (H-H) (I-I)

15 – 15 min

(A-B) (B-C) (C-D) (D-E) (E-F) (F-G) (G-H) (H-I)

13 – 17 min

(A-C) (B-D) (C-E) (D-F) (E-G) (F-H) (G-I)

11 – 19 min

(A-D) (B-E) (C-F) (D-G) (E-H) (F-I)

9 – 21 min

(A-E) (B-F) (C-G) (D-H) (E-I)

7 – 23 min

(A-F) (B-G) (C-H) (D-I)

5 – 25 min

(A-G) (B-H) (C-I)

4 – 26 min

(A-H) (B-I)

3 – 27 min

(A-I)

2 – 28 min

OBS! Om 50 rankingpoäng eller därunder skiljer gäller 15 – 15 min.
Priser: Alla startavgifter går till priser. Hur många priser det blir avgör antalet
deltagare.
Startavgifter: Seniorer 150 kr, Juniorer (födda 1999 eller senare) 100 kr. Betalas
på plats.GM och IM fri start.
Anmälan: Senast 09:30 speldagen. Föranmälan kan göras, genom att skicka ett mejl
till| hss@nvssf.com |. Ange namn, klubb och elorating. Saknas elo-tal, uppge senast
lask-tal. Tävlingsledningen äger rätten att korrigera ratingen.
Tävlingen är begränsad till max 40 deltagare. Anmälan på tävlingsdagen i mån av
plats.
Information:Tore Bengtsson | 0706 – 45 82 98 | E-post: hss@nvssf.com |HSS ́lokal 042
– 13 59 54, måndag och torsdag efter kl. 18:00.
Paus:15-20 minuter paus efter rond 4. Förtäring och dryck till förmånliga priser.
Denna inbjudan i pdf-format.

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

Helsingborgs SS bjuder in till
Brittsommarturneringen 2019
Tävlingen är Elo-Registrerad
Start:
Torsdagen den 29:e augusti kl. 19:00.
Spelplats:
HSS spellokal | Trädgårdsgatan 11, Helsingborg
Spelform:
5 ronder Schweizer. Fides tävlings regler gäller.
Betänketid:
90 minuter för hela partiet och tillägg på 30 sekunder per drag från drag 1.
Speldatum:
Rond 1 – Torsdag 29 augusti kl. 19:00
Rond 2 – Torsdag 05 september kl. 19:00
Rond 3 – Torsdag 12 september kl. 19:00
Rond 4 – Torsdag 19 september kl. 19:00
Rond 5 – Torsdag 26 september kl. 19:00
Startavgift:
100 kr HSS medlemmar, 150 kr för övriga. Betalas kontant vid avprickningen i
spellokalen.
Priser:
Kontantpriser. Hur många priser det blir avgör antalet deltagare.
Anmälan:
Senast 18:30 speldagen. Föranmälan kan göras genom att skicka ett mejl till |
hss@nvssf.com |
ange namn, klubb & elo-rating. Tacksam om anmälningarna görs på förhand.

Information:
Fredrik Sievert | 0766-77 03 03 | E-post: hss@nvssf.com
Tore Bengtsson | 0706 – 45 82 98 | E-post: hss@nvssf.com

Brittsommarturneringen är öppen för alla!
| Inbjudan i pdf format |

Inbjudan till Senior-DM

Inbjudan till Långparti-DM för seniorer har nu kommit. Du hittar den här.

