Inbjudan till Online-Lag-DM i blixt 2021
Online-Lag-DM i blixt spelas söndag den 30 maj 2021 klockan 13:00. Vi kommer att spela tävlingen på
www.lichess.org. Alla spelare behöver ha ett konto på Lichess och dessutom vara medlemmar i.
Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp. Hur man skapar ett konto på Lichess (om man inte redan har
ett) och hur man går med i Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp kan man läsa på
https://www.stockholmsschack.se/wp-content/uploads/2020/09/Hjalp_till_lichess_JS_2020_11_28.pdf.
Ett lag består av 6 spelare (i Online-Lag-DM i blixt är det inte tillåtet att ha några reserver). Spelarna ska
rangordnas i känd eller förmodad spelstyrka (bord 1-bord 6). Alla bord 1-spelare kommer att placeras i
samma grupp, alla bord 2-spelare kommer att placeras i en annan grupp och så vidare. Länkar till
grupperna kan ses här:
Bord 1: https://lichess.org/swiss/Tw6wnBRk
Bord 2: https://lichess.org/swiss/4FlXNZIx
Bord 3: https://lichess.org/swiss/5E5rXqMt
Bord 4: https://lichess.org/swiss/jRTvWUW2
Bord 5: https://lichess.org/swiss/KHtg8udw
Bord 6: https://lichess.org/swiss/H4ScAwI4

För att kunna anmäla sig till bordsgruppen behövs ett lösenord som vi kommer att skicka ut till lagledaren
via mejl. Lagledaren får därefter se till att hens spelare går in i rätt bordsgrupp.
Det lag som tagit flest partipoäng i samtliga 6 grupper vinner tävlingen. Vid lika poäng vinner det lag som
tagit flest poäng på bord 1 och om det är lika vinner det lag som tagit flest poäng på bord 2 och så vidare,
Skulle det fortvarande vara lika är det lottning som avgör placeringen.
Antalet ronder kommer att vara max 9 (färre om det blir få anmälda lag)
Betänketiden kommer att vara 3 minuter+2 sekunder/drag.
Alla spelare ska vara närvarande i god tid innan första ronden.
Priser: 1 000 kronor till segrande lag och 600 kronor till tvåorna.
Bordspriser à 300 kronor, som delas vid lika poäng. Alla priser betalas ut till klubbarna.
Anmälan sker genom inbetalning av startavgiften 600 kronor per klubb till Stockholms Schackförbunds
plusgiro 25 79 58-9 senast torsdag den 27 maj 2021.
Vid anmälan måste även lagens spelare anges. Både det verkliga namnet och användarnamnet på Lichess.
Använd gärna bifogat anmälningsformulär.
Det är tillåtet att ha flera lag från samma klubb i Online-Lag-DM i blixt 2021.
Ring kansliet för ytterligare upplysningar.
Fair play: Alla spelare förväntas uppträda enligt de etiska schackreglerna. Det är med andra ord absolut
förbjudet att använda sig av hjälpmedel som till exempel schackprogram, schackböcker eller råd från
andra.
y
Kansliet: 08-669 36 54, 073-613 19 73, kansli@stockholmsschack.se

