
Stockholms Schackförbund inbjuder till fjärde upplagan av långpartiturneringen 
 

 

Stockholm ELO Challenge 2012 
 

Helgturnering onsdag 16 maj – söndag 20 maj i Stockholms Schacksalonger, 
Ringvägen 9 C, T-bana Zinkensdamm. 

 
9 ronder Schweizer med betänketiden 40 drag på 90 min + 30 sek per drag och därefter 15 min 
+ 30 sek per drag för resten av partiet. 
 
Goda chanser till Elo-tal eller -inteckning, då turneringen kommer att anmälas till FIDE för Elo-
beräkning. 
 
Spelschema (hålltider): 
 Onsdag 16/5 Rond 1 14:00*)

    Rond 2 19:00**)

 Torsdag 17/5 Rond 3 12:00 
     Rond 4 18:00 
  Fredag 18/5 Rond 5 12:00 
     Rond 6 18:00 
  Lördag 19/5 Rond 7 12:00 
     Rond 8 18:00 
  Söndag 20/5 Rond 9 12:00 
 

Prisceremoni och liten buffé direkt efter sista partiets slut, beräknat till ca 17:00 
 

*) De som inte kan spela en rond kan, om de meddelar det före turneringens början, 
få en av ronderna 2–7 som frirond med resultatet ½ poäng. Ange i så fall detta i mejl 
till turneringsarrangören – se nedan. 
**) Domaren och tävlingsledningen kan komma att ändra denna tid om så krävs. 

 
Startavgifter: Spelare utan Elo-tal samt under 1800 i Elo  1 000 kr ***)

 Spelare med Elo-tal 1800–2200      900 kr ***)

 Juniorer, födda 1992 eller senare samt spelare  över 2200    700 kr ***)

 FM        500 kr ***)

 IM            0 kr 
 GM            0 kr 
 Gäller de titelspelare som anmält sig senast den 20 april. 
 
 ***) OBS! Man kan få 100 kr rabatt på ovanstående anmälningsavgifter – se nedan. 
 

Sedvanlig entréavgift är för seniorer 40 kr/dag och juniorer 30 kr/dag. 
Spelare ej bosatta i Storstockholm, som ej innehar säsongkort kan köpa ett 
turneringskort för 100 kr, som gäller inträde under hela turneringen. 

 
För att man ska betraktas som startklar för turneringen måste man dels anmäla 
sig, dels betala startavgiften. 

 
Anmälan sker senast tisdag 15 maj, antingen på uppsatt lista i Stockholms 
Schacksalonger, via webben eller genom e-post till tävlingsledaren (se nedan), 
som då måste vara bekräftad av denne för att gälla. Anmälan efter 5 maj 
betraktas som bindande. 
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Helgturnering onsdag 16 maj – söndag 20 maj i Stockholms Schacksalonger,


Ringvägen 9 C, T-bana Zinkensdamm.

9 ronder Schweizer med betänketiden 40 drag på 90 min + 30 sek per drag och därefter 15 min

+ 30 sek per drag för resten av partiet.


Goda chanser till Elo-tal eller -inteckning, då turneringen kommer att anmälas till FIDE för Elo-beräkning.
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Prisceremoni och liten buffé direkt efter sista partiets slut, beräknat till ca 17:00

*) De som inte kan spela en rond kan, om de meddelar det före turneringens början,

få en av ronderna 2–7 som frirond med resultatet ½ poäng. Ange i så fall detta i mejl


till turneringsarrangören – se nedan.


**) Domaren och tävlingsledningen kan komma att ändra denna tid om så krävs.


Startavgifter:
Spelare utan Elo-tal samt under 1800 i Elo

1 000 kr ***)


Spelare med Elo-tal 1800–2200


   900 kr ***)


Juniorer, födda 1992 eller senare samt spelare  över 2200
   700 kr ***)


FM




   500 kr ***)


IM




       0 kr



GM




       0 kr



Gäller de titelspelare som anmält sig senast den 20 april.



***) OBS! Man kan få 100 kr rabatt på ovanstående anmälningsavgifter – se nedan.


Sedvanlig entréavgift är för seniorer 40 kr/dag och juniorer 30 kr/dag.


Spelare ej bosatta i Storstockholm, som ej innehar säsongkort kan köpa ett turneringskort för 100 kr, som gäller inträde under hela turneringen.


För att man ska betraktas som startklar för turneringen måste man dels anmäla sig, dels betala startavgiften.


Anmälan sker senast tisdag 15 maj, antingen på uppsatt lista i Stockholms


Schacksalonger, via webben eller genom e-post till tävlingsledaren (se nedan), som då måste vara bekräftad av denne för att gälla. Anmälan efter 5 maj betraktas som bindande.


Anmäl dig på något av nedanstående sätt och betala startavgiften till Stockholms Schackförbunds plusgiro senast 25 april eller personligen på Stockholms Schacksalonger senast 28 april. Då:

– får man 100 kr rabatt på startavgiften 


– kan man komma direkt till första rondstart

– deltar man i utlottningen av ett presentkort à 200 kr till Schackhandeln, som lottas ut vid prisutdelningen till de som fullföljt turneringen.

Detta bekräftas med ”bet” i web-anmälningslistan.


Det är möjligt att betala kontant i samband med personlig anmälan på Stockholms schacksalonger före rond 1.


Om man dock vill betala startavgiften på Stockholms Schackförbunds plusgiro

25 79 58-9 i förväg, måste detta ske senast 11 maj! 

(Ange LASK-tal och ev. Elo-tal samt namn och klubb.)


Efteranmälan kan göras mot en extra avgift av 100 kr, och endast i mån av plats.


Personlig anmälan i spellokalen senast 13:30 första dagen.

Priser:
1:a pris 9 000 kr
Garanterat förstapris!
5:e pris 1 500 kr


2:a pris 4 500 kr

6:e pris 1 200 kr



3:e pris 2 400 kr

7:e pris 1 000 kr



4:e pris 1 800 kr

8:e pris 1 000 kr

Rating-priser: Två priser på 1 800 kr resp. 1 200 kr per grupp utdelas med start från cirka nr 15,


i grupper om 12 spelare. Rating-gruppstillhörighet avgörs av det högsta av Elo- resp. LASK-talet.


Alla priser delas vid samma poäng enligt Hort-metoden, dvs. hälften av den ingående prispotten delas rakt av, hälften fördelas enligt kvalitetpoäng Buchholz. Man kan vinna både rating- och huvudpris.


Endast spelare med kända Elo- eller LASK-tal kan vinna rating-priser!


Prisbeloppen gäller vid 50 betalande deltagare och kan ökas eller minskas proportionellt, beroende på antalet deltagare.

Tävlingen kommer att live-sändas, och en bulletin med utvalda partier kommer att utges.


GM erhåller gratis kaffe och smörgås.


För logi, kontakta:


– Zinkensdamms Vandrarhem
08-616 81 10

(gångavstånd från spellokalen)


– Columbus Hotel & Vandrarhem
08-503 112 00
(Tjärhovsgatan 11)


– Scandic Hotel Malmen

08-517 347 00
(Götgatan 49)


För mer information, kontakta tävlingsansvarige Mikael Helin: micko03@hotmail.com eller

070-333 59 11.

Antal anmälda och mer information finns på www.stockholmschack.nu.

Telefon till Schacksalongerna: 08-668 78 77; Stockholms Schackförbunds kansli: 08-669 36 54.
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Anmäl dig på något av nedanstående sätt och betala startavgiften till 
Stockholms Schackförbunds plusgiro senast 25 april eller personligen på 
Stockholms Schacksalonger senast 28 april. Då: 

– får man 100 kr rabatt på startavgiften  

– kan man komma direkt till första rondstart 

– deltar man i utlottningen av ett presentkort à 200 kr till Schackhandeln, 
som lottas ut vid prisutdelningen till de som fullföljt turneringen. 

Detta bekräftas med ”bet” i web-anmälningslistan. 

Det är möjligt att betala kontant i samband med personlig anmälan på 
Stockholms schacksalonger före rond 1. 
Om man dock vill betala startavgiften på Stockholms Schackförbunds plusgiro
25 79 58-9 i förväg, måste detta ske senast 11 maj!  
(Ange LASK-tal och ev. Elo-tal samt namn och klubb.) 

 
Efteranmälan kan göras mot en extra avgift av 100 kr, och endast i mån av plats. 
Personlig anmälan i spellokalen senast 13:30 första dagen. 

 
Priser: 1:a pris 9 000 kr Garanterat förstapris! 5:e pris 1 500 kr 
 2:a pris 4 500 kr  6:e pris 1 200 kr 
 3:e pris 2 400 kr  7:e pris 1 000 kr 
 4:e pris 1 800 kr  8:e pris 1 000 kr 
  
Rating-priser: Två priser på 1 800 kr resp. 1 200 kr per grupp utdelas med start från cirka nr 15, 
i grupper om 12 spelare. Rating-gruppstillhörighet avgörs av det högsta av Elo- resp. LASK-talet. 
 
Alla priser delas vid samma poäng enligt Hort-metoden, dvs. hälften av den ingående prispotten delas 
rakt av, hälften fördelas enligt kvalitetpoäng Buchholz. Man kan vinna både rating- och huvudpris. 
 
Endast spelare med kända Elo- eller LASK-tal kan vinna rating-priser! 
Prisbeloppen gäller vid 50 betalande deltagare och kan ökas eller minskas proportionellt, beroende 
på antalet deltagare. 
Tävlingen kommer att live-sändas, och en bulletin med utvalda partier kommer att utges. 
GM erhåller gratis kaffe och smörgås. 
 
För logi, kontakta: 
– Zinkensdamms Vandrarhem 08-616 81 10  (gångavstånd från spellokalen) 
– Columbus Hotel & Vandrarhem 08-503 112 00 (Tjärhovsgatan 11) 
– Scandic Hotel Malmen  08-517 347 00 (Götgatan 49) 
 
För mer information, kontakta tävlingsansvarige Mikael Helin: micko03@hotmail.com eller 
070-333 59 11. 
Antal anmälda och mer information finns på www.stockholmschack.nu. 
 
Telefon till Schacksalongerna: 08-668 78 77; Stockholms Schackförbunds kansli: 08-669 36 54. 
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