Kadettallsvenskan 2018
Kvalspel 14-15 april i Göteborg och Stockholm
Final 10-12 augusti i Norrköping
Kadettallsvenskans kvalspel spelas på två kvalorter med sexmanna klubblag och är öppen för spelare
födda 2002 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 10-12 augusti 2018 i
Norrköping.
Anmälan
Anmälan görs via e-post till kadettallsvenskan@schack.se senast 31 mars. Anmälan ska innehålla uppgift
om antal lag och var dessa ska spela, samt namn och kontaktuppgifter till lagledare för varje lag.
Startavgiften är 500 kronor och faktureras klubben. Efteranmälan tas emot i mån av plats och kostar 700
kr.
Anmälan till finalen görs via e-post till kadettallsvenskan@schack.se senast 11 juli.
Spellokaler
Södra kvalet (arrangeras tillsammans med SS Manhem): Göteborgs Schackcentrum,
Vegagatan 20, Göteborg
Norra kvalet (arrangeras tillsammans med SK Rockaden): Hägerstensåsens Medborgarhus, Riksdalervägen 2/Sparbanksvägen 31, Stockholm. Det går att beställa grupplogi i spellokalen för 150 kronor per natt
och person inklusive frukost, medtag liggunderlag.
Finalen: Scandic Norrköping Nord, Järngatan 17, Norrköping. Hotellet erbjuder följande priser: enkelrum
790, dubbelrum 990, trippelrum 1190 fyrbäddsrum 1390. Bokning ska göras senast den 21 juni via telefon
011 - 495 55 10 eller e-post reservation.norrkoping@scandichotels.com. Ange kod “schack”.
Spelarregistrering
Spelare ska vara spelarregistrerad för föreningen i SSF:s medlemssystem före tävlingen. Nya spelare kan
registreras mellan kvalspel och final, men en spelare som har deltagit i kvalspelet kan inte tävla för en annan klubb i finalen.
Betänketid
Betänketiden är 45 min + 10 sek per drag i kvalet samt 90 min för hela partiet + tillägg 30 sek/drag från
drag 1 i finalen.
Tidsprogram kval
Lördag 14 april:
Söndag 15 april:

12.00 Avprickning på plats, 13.00 Rond 1, 15.15 Rond 2, 18.15 Rond 3
9.00 Rond 4, 11.15 Rond 5, 14.00 Rond 6

Tidsprogram final
Fredag 10 augusti:
Lördag 11 augusti:
Söndag 12 augusti:

10.30 rond 1, 16.00 rond 2
10.00 rond 3, 16.00 rond 4
9.00 rond 5

Information
Mats Sjödin, SSF:s kansli, 011-10 66 74, kadettallsvenskan@schack.se

