
 
 

KRISTALLENS VÅRTURNERING 
2023 

 
Kristallens SK arrangerar 

 

ELO-TURNERING 
 
Spelform:  7 ronder FIDE-schweizer  
 
Spellokal:  Garbosalen, Katarina Södra Skola, Katarina Bangata 41, 

Södermalm, Stockholm. 
 
Speltider:   Torsdagar 18:30 – ca. 23:00. Första ronden spelas 26/1. 

Därefter: Se spelschema nedan. Observera att sista ronden inte 
får skjutas upp. 
 

Dragserie:  FIDE-tid: 40 drag på 1½ timme, därefter resten av partiet på 
15 minuter med 30 sek tillägg per drag från drag 1. 

 
Priser: 3000 kr, 1800 kr och 1500 kr. 

Dessutom minst två rankingrupper med två penningpriser, 
600 kr och 400 kr, i varje grupp.  (gäller vid minst 25 
deltagare) Indelning och summor bestäms efter den 26/1 av 
tävlingsledningen.  
 
Alla priser delas vid ev. lika poäng. 
 

Anmälan:  Via e-post till tvl@kristallen.org. Startavgiften betalas in 
på bg 5882-7296, Kristallens SK, senast 20/1. 
OBS! Antalet platser är begränsat till 48. 
Den som inte är medlem i Kristallen behöver uppge namn, 
klubb, klass, Fiderating, telefonnummer, e-postadress och 
postadress. 
 
 



 
 

    
 

Startavgift:  400 kr. 
KSK-juniorer: 200 kr. 

 
GM, WGM, IM och WIM ingen startavgift. 
 
För mer information kontakta tävlingsledningen per e-post 
tvl@kristallen.org alternativt ring eller sms:a Anders 
Dromberg, tel. 073-4496776. 

 
Information: FIDEs schackregler gäller, med följande undantag: 

Toleranstid 30 min.  
 
  Domare: IA Mikael Näslund 
 
Preliminärt 
spelschema: H=Möjlighet att spela hängpartier 
 
Datum 26/1 2/2 9/2 16/2 23/2 2/3 9/3 16/3 23/3 30/3 6/4 13/4 20/4 27/4 4/5 

Rond 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Påsk 6 H H 7 

 
Hängpartier spelas efter överenskommelse med motståndare 
och tävlingsledning på de torsdagar när det ej är ordinarie 
rond, alternativt på Stockholms schacksalonger andra 
veckodagar.  

 
 
Gällande uppskjutna partier:  

Tävlingen spelas i fyra rondsekvenser: rond 1-2, 
följt av rond 3-4, följt av rond 5-6 och avslutningsvis rond 7. I 
respektive rondsekvens, förutom i den sista (rond 7), är det 
teoretiskt möjligt att spela ronderna i annan än ordinarie 
ordning, dvs. rond 1 kan spelas efter rond 2, rond 5 efter rond 
6 osv. Så långt det är möjligt ska tävlingen spelas i ordinarie 
rondföljd för att få ett rättvist resultat men ovanstående 
möjlighet finns alltså för att underlätta vid uppskjutna partier. 
Rond 6 ska dock vara färdigspelad senast den 20/4 för att ge 
dem som inte kan spela rond 7 den 4/5 möjlighet att spela 
sista ronden i förväg. 

mailto:tvl@kristallen.org

