Stockholm 2021-01-11

SK Rockadens Online-KM våren 2021
Den 12 februari startar SK Rockadens online-KM våren 2021. Betänketiden kommer att vara 90 minuter
för hela partiet + 30 sekunder/drag.
Tävlingen kommer att spelas på www.lichess.org som en Schweizer-turnering över 6 ronder. 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.
Då styrelsen gör bedömningen att vi under våren 2021 fortfarande inte kommer att kunna spela en ”overthe-board-schacktävling” har styrelsen alltså valt att anordna turneringen digitalt även under våren 2021.
Skälen till styrelsens beslut är kopplat till de rekommenderar FHM lämnat samt de nya pandemilagar som
riksdagen beslutat om 2021-01-10.
Då klubbens styrelse ändå vill att klubbens medlemmar ska få chansen att spela mot varandra har styrelsen
alltså åter fastnat för samma lösning som hösten 2020 då en liknande tävling anordnades
(http://www.rockaden.com/sk-rockadens-online-km-hosten-2020).
Speldagar: 12 februari, 19 februari, 26 februari, 12 mars, 19 mars och 26 mars. Ronderna startar 18:30.
Lottningen kommer att göras med Swiss-manager och laddas upp på www.chess-results.com och länken till
lottningen kommer att publiceras på klubbens hemsida direkt efter respektive rond. Det går inte att skjuta
upp partier, men om man kan komma överens med motståndaren går det bra att spela partiet i förväg. Kan
man inte spela på ordinarie datum och man inte kan komma överens med motståndaren om att spela i
förväg förlorar man på w.o. Tänk på vikten av att fullfölja turneringen om du startar.
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.
Priser:
1:a 1 500 kronor
2:a 1 000 kronor
3:a 500 kronor
Ratingpriser
(beroende på deltagarantal, grupper om cirka 10 spelare)
1:a 500 kronor
2:a 300 kronor
Om du vet att du vill delta eller inte meddela oss då gärna via mejl (info@rockaden.com).
Om du ska delta kan du alltså anmäla dig via e-post eller ännu bättre via följande länk:
https://chess-results.com/Anmeldung.aspx?lan=6&tnr=545921. Tänk då på att ange ditt lichess-namn.
Vilka som anmält sig kan du se på den här länken: https://chess-results.com/tnr545921.aspx?lan=6.
Det är rätt många medlemmar som ska kontaktas och det underlättar för oss om du ger oss ett svar även
om du inte ska spela. I annat fall kommer du bli kontaktad av någon från klubbens styrelse.
Med vänliga hälsningar
Jonas Sandbom
Tävlingsledare SK Rockaden
info@rockaden.com
073-613 19 73

