Kadettallsvenskan 2017
Kvalspel 13-14 maj i Lund och Västerås
Tävlingen spelas på två kvalorter med sexmanna klubblag och är öppen för spelare födda 2001 och senare.
Deltagande klubbar väljer själva kvalort och har rätt att fördela sina lag mellan orterna. Det ska i så fall
klart framgå var klubbens första-, andralag osv spelar.
Mer information och regler finns på www.schack.se/kadettallsvenskan. De tre främsta lagen i varje kvaltävling kvalificerar sig till finalen, som spelas 11-13 augusti 2017 med någon av finalklubbarna som arrangör.
Observera att logibidraget till finallagen är borttaget från hösten 2017 och inte kommer att betalas ut i
årets tävling.
Anmälan
Anmälan görs via e-post till kansliet@schack.se senast tisdag 2 maj. Samtidigt betalas startavgiften in direkt till respektive arrangör. Startavgiften är 600 kronor. Om startavgiften betalas in före sista anmälningsdag är den 400 kronor. Anmälan ska innehålla uppgift om antal lag och var dessa ska spela, samt namn
och kontaktuppgifter till lagledare för varje lag.
Spelarregistrering
Spelare ska vara spelarregistrerad för föreningen i SSF:s medlemssystem före tävlingen.
Betänketid
Betänketiden är 45 min + 10 sek per drag i kvalet.
Tidsprogram
Lördag 13 maj: 12.00 Avprickning på plats, 13.00 Rond 1, 15.15 Rond 2, 18.15 Rond 3
Söndag 14 maj: 9.00 Rond 4, 11.15 Rond 5, 14.00 Rond 6
Information
Praktiska frågor om tävlingen ställs till respektive arrangör. Allmänna frågor om Kadettallsvenskan kan
ställas till Niklas Sidmar, SSF:s kansli, 011-10 66 71, niklas.sidmar@schack.se

Lund
‘

Västerås

Arrangör: Lunds ASK

Arrangör: Västerås SK

Spellokal: Katedralskolan, Stora Södergatan 22.
Lokalen är belägen ca 700 m från järnvägsstationen.

Spellokal: Skiljeboskolan. Säbygatan 4.
Buss 1 eller 12 från Västerås C

Betalning till: BG 422-3855, Lunds ASK

Betalning till: BG 5579-4937, Västerås SK

Logi: Flera hotell och vandrarhem finns i närheten av spellokalen.

Logi: Grupplogi i Skiljeboskolan erbjuds för 125
kr/person inklusive frukost.

Kontakt: Björn Ahlander
ahlander.bjorn@telia.com, 073-834 29 69

Kontakt: Mats Sjödin
mats.sjodin@vasterasschack.se, 070-776 04 63

