
En Passant, Svedala och SSSS Bara Bönder har nöjet att inbjuda till 

Öppet ”Kommunmästerskap” 
2010 

 
Tävlingen är ett samarrangemang och spelas i Svedala (EP:s klubblokal), S Sandby 
(Byahuset) och Staffanstorp (Bråhögsskolan). 
 
Var och när: Turneringen spelas med den första ronden delad så att EP-spelare 

spelar i Svedala och SSBB-spelare spelar i S Sandby. För spelare 
som inte tillhör någon av ovanstående klubbar måste val av 
spelplats anges vid anmälan. Spelplats alternerar enligt följande: 

  
 25 januari  rond 1 i Svedala/S Sandby 

8 februari   rond 2 i Svedala  
 22 februari   rond 3 i Svedala (obs!) 
 8 mars  rond 4 i Staffanstorp 
 22 mars  rond 5 i Staffanstorp (obs!) 
 29 mars (obs!) rond 6 i Svedala 
 19 april  rond 7 i Staffanstorp 
  
Priser:       Javisst! Segraren  höljs i osannolik ära!!! 
 
Startavgift: En av de humanaste i schackvärlden, nämligen 0 kr. 
 
Betänketid: Ja, det tycker vi är lämpligt. Närmare bestämt 45 minuter + 

30 sekunder per drag. 
 
Lottning: Den första ronden spelas mot andra spelare på resp plats. Därefter 

lottas de båda grupperna ihop genom att en ny lottningsordning ges 
alternerande mellan grupperna (ettan med en poäng i ena gruppen 
möter ettan med en poäng i den andra osv). All lottning sker med 
monrad. 

 
Övrigt: Speltid är ovanstående måndagar med start 18.30. Om båda spelarna 

är överens går det att spela på annan tid och plats, men vi ser gärna 
att ni spelar enligt ovanstående. Lottning sker direkt efter varje rond, 
vilket innebär att man har möjlighet att spela i förväg om man vet 
att man har förhinder någon av speldagarna. Ospelade partier lottas 
som remi. 

 
Anmälan: Senast 21 januari helst via mail till roland.johansson@mah.se eller 

gert@barabonder.se. Det går också bra att komma till första ronden 
i god tid. 

 
Frågor: Skulle något vara oklart efter denna briljanta skriftliga information 

så får ni väl läsa en gång till! För icke läskunniga går det bra att 
ringa eller maila till Rålann eller Gert. 

 
Välkommen!! 


