Skåneblixten online 2021
Skånes SF i samarbete med Lunds ASK bjuder in till ett individuellt online-distriktsmästerskap i
blixtschack på Lichess lördagen den 22/5. Tävlingen är öppen för medlemmar i Skånedistrikten, dvs
Skånes SF, Nordvästra Skånes SF och Nordskånes SF, och spelas i följande klasser:





Senior A, öppen klass (oavsett rating eller ålder)
Senior B (orankade eller med FIDE blixt-ELO under 1500 eller snabb/långparti-ELO under
1500 om blixt-ELO saknas)
Junior A (födda 2000 och senare)
Junior B (födda 2000 och senare, orankade eller med FIDE blixt-ELO under 1500 eller
snabb/långparti-ELO under 1500 om blixt-ELO saknas)

I alla klasser spelas 9 ronder Schweizer blixtschack med betänketiden 5 minuter + 3 sekunder/drag
per spelare och parti. Ingen startavgift men inga prispengar delas heller ut.
För att delta anmäler man sig senast fredag 21/5 till laget ”Skåneblixten 2021” på Lichess,
https://lichess.org/team/skaneblixten-2021. För att bli godkänd i laget krävs att man antingen har
sitt namn i profilen på Lichess eller att man anger sitt namn och sin klubb i ansökan att gå med i
laget. När man är godkänd i laget kommer man att kunna anmäla sig till önskad tävlingsklass innan
tävlingsdagen. Det är tillåtet att anmäla sig till högre tävlingsklass om man vill (även juniorer får delta
i seniorgrupperna) men inte tvärtom. Vid få anmälda i en klass kan den slås samman med andra
klassen i samma kategori (Senior/Junior) alternativt kan det göras en justering av antalet ronder.
Lichess regler för användarprofiler och misstänkt fusk gäller – tävlingsledningen förbehåller sig rätten
att följa Lichess inbyggda verktyg för att motverka fusk.
För frågor kring anmälan eller på tävlingsdagen, kontakta Claes Jönsson (070-381 00 88,
claes.jonsson@gmail.com alt användare Chameleon222 på Lichess).
Om man inte vill spela klart tävlingen, tänk på att inte bara stänga sin webbläsare utan också
pausa/avregistrera sig från turneringen så att inte andra motståndare lottas mot dig!
Speltider:
Rond 1 startar 10:00 i samtliga klasser. Följande ronder startas manuellt när föregående rond är klar,
preliminära tider:
Rond 2: 10:20
Rond 3: 10:40

Rond 5: 11:20

Det garanteras alltid minst två minuters paus
efter avslutad rond, vid avvikelse från de
preliminära starttiderna meddelas detta i
chatten för respektive tävlingsklass.

Rond 6: 11:40

Preliminär sluttid för tävlingen är ca kl 13.

Rond 4: 11:00

Rond 7: 12:00
Rond 8: 12:20
Rond 9: 12:40

Vi hoppas det blir en trevlig tävling, välkomna
att anmäla er!

