Helsingborgs Schacksällskap
inbjuder till

Bengt Ekenbergs Minnesturnering
Tid:

Söndagen den 9:e september 2018 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

Förlust vid
regelvidrigt drag

(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 1998 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-mail: hss@nvssf.com |
HSS´ lokal 042 - 13 59 54, måndag och torsdag efter kl. 18:00.
http://www.nvssf.com/hsa/

Paus:

15-20 minuter paus efter rond 4. Förtäring och dryck till förmånliga priser.

Alla schackvänner är välkomna till en trevlig inledning av den nya säsongen!

