STOCKHOLMS SCHACKSÄLLSKAP
SPELPROGRAM VÅRTERMINEN 2021
På grund av rådande situation har Stockholms Schacksällskap valt att fortsätta sin
verksamhet under vårterminen 2021 på plattformen www.lichess.org.
Speldagar: Tisdagar kl. 19:30-21:00
För att anmäla er, registrera ett konto på www.lichess.org med ert namn i profilen. Gå
därefter in på Gemenskap > Lag och sök upp Stockholms Schacksällskap. Begär att få gå
med och följ instruktionerna på sidan. Ni blir sedan insläppta av oss administratörer.
Kom ihåg att göra detta redan nu! Vänta inte till sista minuten.
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Styrelsen kommer att uppdatera samtliga medlemmar om huruvida vår verksamhet kan återgå
till närschack utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer från och med 1 april.
GP-serien ovan kan få fler deltävlingar om vi bedömer att vi ej kan återgå till närschack.
Snabbschacks-GP och Blixt-GP format
Under våren kommer vi att spela Snabbschacks-GP samt Blixt-GP på Lichess. Samtliga deltagare samlar genom sitt
deltagande ihop GP-poäng utifrån sin placering i varje enskild turnering. Snabbschacksturneringarna spelas med
betänketid 10 min + 2 sek/drag. Blixtturneringarna spelas med betänketid 3 min + 2 sek/drag.
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Vid delad placering delas även GP-poäng. Vid total poängräkning summeras varje spelares poäng från de främsta
70 % av de totala tävlingarna. Spelas t.ex. 10 GP-tävlingar som ovan kommer ens slutpoäng att baseras på sina 7
bästa resultat. Resultaten från Snabbschacks-GP och Blixt-GP räknas ihop till en total poängställning.
Samtliga turneringar ovan är så kallade arena-turneringar, vilket skiljer sig från klassiska turneringar med ett finit
antal ronder. Mer om arena-turneringar går att läsa på https://lichess.org/tournament/help?system=arena
Uppdaterad ställning i GP kommer att publiceras på hemsidan efter varje spelkväll.

Väl mött till ytterligare en spännande vårsäsong!

Styrelsen

