
 
Stockholm 2021-02-28 

 
 

Fredag den 16 april 2021 med start 18:30 kommer SK Rockaden att spela KM i Snabbschack 
2020/2021. Tävlingen kommer att spelas online på www.lichess.org. Betänketiden kommer att 
vara 10 minuter för hela partiet + 2 sekunder/drag. 
 

Tävlingen kommer att spelas som en Schweizer-turnering över 7 ronder. Partierna kommer lottas 
och startas automatiskt. Nästa rond startar 2 minuter efter att det sista partiet i ronden är 
färdigspelat. En del var säkert med och spelade Online-KM i blixt 2020-09-18 
(https://www.rockaden.com/online-km-i-blixt-avgjort). Det kommer att vara samma upplägg på 
denna turnering. 
 

För att kunna delta i tävlingen behöver man dels vara medlem i Rockaden, dels vara medlem 
Rockadens Lichess-grupp. Om man inte har hunnit bli medlem i Lichess-gruppen kan du på länken 
nedan läsa hur man blir medlem på lichess och efter det även medlem i Rockadens lichess-grupp: 
http://www.rockaden.com/dokument/Hjalp_till_lichess_JS_2021_01_11.pdf. 
 

Man anmäler sig antingen genom att gå in i SK Rockadens Lichess-grupp eller direkt via denna 
länk: https://lichess.org/swiss/mlSUaRzj. 
 

Det är naturligtvis viktigt med ”fair play” och därför helt förbjudet att använda sig av några 
hjälpmedel (till exempel schackprogram, böcker eller råd av kompis). 
Man ska inte heller fråga om att få göra ”omdrag” när man råkar tappa pjäsen på fel ruta. På 
samma sätt ska man inte låta motståndarna göra om ifall de gör det. 
 

Lichess har en automatisk funktion för att upptäcka fusk. Det innebär att man vid misstänkt fusk 
kan få en varning från Lichess eller om Lichess anser att det är klart att det förekommit fusk bli 
avstängd från Lichess. Detta ligger utanför Rockadens kontroll. Det går läsa en del om detta på 
följande länk: https://lichess.org/terms-of-service. 
 

Priser: 
1:a   700 kronor 
2:a   500 kronor 
3:a   300 kronor 
4:a   200 kronor 
5:a   100 kronor 
 

Inga priser delas. 
 

Undertecknad står givetvis till förfogande för eventuella frågor. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Jonas Sandbom 
Tävlingsledare SK Rockaden 
info@rockaden.com 
073-613 19 73 
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