
 

Lund Open 2013 
Välkommen att delta i det öppna Lundamästerskapet 
2013, som spelas i Schackhuset.  Turneringen är öppen 
för alla.  Minst 100 % av startavgifterna  går till priser! 

Speldagar 5 februari 
12 februari 
19 februari 

26 februari 
5 mars 
12 mars 
19 mars       
26 mars   
2 april 
9 april 
16 april 
23 april 
 

Rond 1 
Rond 2 
Hängpartier 

Rond 3 
Rond 4 
Hängpartier 
Rond 5 
Hängpartier 
Rond 6 
Hängpartier 
Rond 7 
LM blixt 

Spelform 
Lund Open spelas i år som en Schweizerturnering med alla 
spelare i en grupp. I Lund Open kan även unga spelare  
(minorer, kadetter och juniorer) delta. Lottning sker efter  
LASK-rejting 2013-01-01. Lund Open blir eloregistrerad. 
 

Betänketid 
Normalt 90 min + 30 sek/drag från första draget. Dock kan 
spelare födda 1997 eller senare begära att betänketiden 
förkortas till 50 min + 10 sek/drag från första draget. 
 

Anmälan 
Anmälan görs senast torsdagen den 31 januari per mejl till 
klubbturneringen@lask.se  Därefter tas anmälningar i mån 
av plats. Ange namn, klubb, telefonnummer, mejladress och 
LASK-rejting 2013-01-01. 

Spelstart tisdagar kl 19.00 

Startavgift 

250 kr för LASK-medlemmar; 350 kr för övriga. 

Juniorer födda 1992-1999: 
100 kr för LASK-medlemmar; 150 kr för övriga. 
Miniorer födda 2000 eller senare: ingen avgift. 
 

Startavgiften betalas kontant i samband med första ronden. 

Priser 
1) 2000 kr;  2) 1200 kr;   3) 800 kr; 
4) 600 kr;  5) 400 kr.  
Förstapriset garanterat; övriga vid 
lägst 20 deltagare – minst 100% av 
startavgifterna går till priser. 
Ratingpriser à 500 kr beroende på 
deltagarantal. Högst ett pris per 
spelare. Priser delas vid lika poäng.             

Regler 
Sen ankomst: Ett parti räknas som w.o. om en spelare 
inte kommit 30 minuter efter rondstarten. 
Mobiltelefon: Mobiltelefoner ska vara avstängda under 
spelet. Mobiltelefon som ger ljud ifrån sig ger tidstillägg på 
10 minuter till motståndaren och avdrag på 10 minuter för 
spelaren med mobiltelefonen; dock får den återstående tiden 
inte understiga 1 minut. 
Uppskjutna partier: Om en spelare inte kan spela ett 
parti på ordinarie datum döms partiet som walk over. Dock 
medges uppskjutna partier i ronderna 2, 4 och 6 och dessa 
ska då spelas påföljande tisdag. I så fall ska motståndare och 
klubbturneringen@lask.se meddelas senast ett dygn före 
rondstart.   
Lottning: Lottning för ronderna 2-7 publiceras på 
www.lask.se senast 3 dagar före rond. 

Övrigt 
Spellokal:    
SCHACKHUSET,  Trollebergsvägen 
105, Lund.  
Enklare servering kommer att vara 
öppen under alla ordinarie ronder och 
hängronder. 
 
Tävlingsledare:  
 
 
 
Ytterligare information:  
Information om turneringen kommer 
kontinuerligt att läggas ut på LASKs 
hemsida www.lask.se. 

 


