Sundsvalls Schacksällskap och Västernorlands Schackförbund
har nöjet att inbjuda till 30:e jubileumsupplagan av

JANUARITURNERINGEN
4-6 januari 2020 i Sundsvall
Spelplats
Turneringen spelas på Elite Hotel Knaust. Ett
legendariskt hotell mitt i centrala Sundsvall
med promenadavstånd till/från buss- & tågstation. Hitta hit (Storgatan 13, Sundsvall).
Spelform
8 ronder FIDE-schweizer.
Rond 1-4: 15 min per parti + 5 sek per drag.
Rond 5-8: 90 min per parti + 30 sek per drag.
Turneringen är ELO-registrerad. FIDES:s regler
och SSF:s tävlingsbestämmelser tillämpas.
Program
Lör 4/1 Personlig anmälan 13.00-14.30
R1: 15.00, R2: 16.00,R3: 18.00, R4: 19.00
Sön 5/1 R5: 10.00, R6: 16.00
Mån 6/1R7: 09.00, R8: 14.00, Prisutdelning ca 18.00
Personlig anmälan behövs inte om anmälan är
registrerad och betalning är gjord i förväg.
Priser
12 000 kr / 6 000 kr / 4 000 kr / 2 000 kr / 1 000 kr.
Ratingpriser: 1 000 kr i grupper om ca 10 spelare.
Specialpriser: 600 kr till bästa kvinna, veteran (+50
och +65), junior (U20), kadett (U16) & minior (U12).
Skrällpris efter varje rond: schackböcker.
Penningpriser insätts på bankkonto. Priserna
delas ej och garanteras vid minst 65 deltagare.
Startavgift
Startavgift 650 kr. GM och IM har fri startavgift.
Vid betalning efter 13/12 2019 och på plats är
startavgiften 750 kr respektive 800 kr.

Anmälan
För att kunna delta i Januariturneringen 2020
måste du både registrera anmälan samt betala
in startavgiften enligt nedan.
Via Webanmälan registrerar du din anmälan till
Januariturneringen. Där kan du även se anmälda
spelare. Startavgiften betalas in till Sundsvalls
SS bankkonto i SHB 6341-454 813 651 (clearingnr
- kontonr) eller via Swish till o73-0203083 (kassör
Eric Carlsson) senast 13/12 2019. OBS! Glöm inte
att ange “Namn” samt “JT”.
Boende, mat & fika
Elite Hotel Knaust erbjuder deltagare rum till
förmånliga priser (30 % rabatt på ordinarie pris
inkl.frukostbuffé). Bokning: tel.nr. 060-6080005
eller e-post info.knaust@elite.se. Ange
bokningskod: Januariturneringen. Fri logi för
GM. För uppgifter om andra boenden hänvisas
till Sundsvalls turistbyrå Visit Sundsvall.
Deltagare har 10 % rabatt på pubmeny vid
intilliggande Bishop Arms samt fri tillgång till
kaffe, te och isvatten under turneringen.
Resa
Det finns flera olika resealternativ med bra
förbindelser till och från Sundsvall såsom tåg
med SJ, flyg med SAS eller BRA samt buss
med Ybuss eller Norrlandskusten.
Information
 Kontaktformulär
 E-post
 Turneringssida

Välkommen till Norrlands största weekendturnering i schack!

