
Gotlands Schackförbund

Inbjudan till individuella DM och
junior-DM i snabbschack

30 december 2021

Gotlands Schackförbund bjuder härmed in till årets Gotlandsmästerskapet i snabb-schack, 
tillika tävlingen Thure Jacobssons minne. DM avgörs för såväl seniorer som juniorer. 

Åtgärder för att minimera risken för smittspridning vidtas; desinfektionsmedel, hand-sprit och 
munskydd finns på plats.

Tävlingsinformation
Spelschema 
Tävlingen startar 18:00 och består av 7 ronder schweizer med betänketiden 10 minuter plus 5 
sekunders tillägg per drag.
Spelplats 
Kupan/Röda Korset, Norra Hansegatan 14, Visby.
Anmälan
Föranmälan kan göras senast den 29/12 till: lasse.linusson@gmail.com eller 
visbyschack@outlook.com. Det går även bra att anmäla sig på plats innan tävlingen börjar, dock 
senast 17:45. Har ni ev. frågor kring tävlingen går det bra att ställa dessa till e-postadresserna.
Startavgift
Seniorer 30 kr, juniorer ingen avgift. Inbetalas i första hand i samband med anmälan till Swedbank 
konto 7165-15-73883, ange namn. I andra hand kan anmälningsavgiften betalas kontant vid 
turneringsstart.
Övrigt
Tävlingen kommer att vara elo-registrerad hos FIDE. Alla som är medlem i en gotländsk 
schackklubb är välkomna att deltaga.
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