
 

LASK Open 2014 
Välkommen att delta i LASK:s öppna klubbmästerskap 
2014, som spelas i Schackhuset.  Turneringen är öppen 
för alla.  Huvuddelen av startavgifterna  går till priser! 

Speldagar 7 oktober 
14 oktober 
21 oktober 

28 oktober 
4 november 
11 november 

18 november 
25 november 
2 december 

9 december 
16 december 
 
 

Rond 1 
Rond 2 
Hängpartier 

Rond 3 
Rond 4 
Hängpartier 

Rond 5 
Rond 6 
Hängpartier 

Rond 7 
Prisutd. & 
blixt 

Spelform 
LASK Open spelas som en Schweizerturnering med alla 
spelare i en grupp. I LASK Open kan även unga spelare  
(minorer, kadetter och juniorer) delta. Lottning sker efter  
LASK-rejting 2014-09-01. LASK Open blir eloregistrerad. 

Betänketid 
Normalt 90 min + 30 sek/drag från första draget. Dock kan 

spelare födda 1999 eller senare begära att betänketiden 

förkortas till 50 min + 10 sek/drag från första draget. 

Anmälan 
Anmälan görs snarast mejl till klubbturneringen@lask.se  
Sena anmälningar tas emot i mån av plats.   Ange namn, 
klubb, telefonnummer, mejladress och LASK-rejting 140901 

Spelstart tisdagar kl 19.00 

Startavgift 
betalas kontant vid första ronden. 
 

GM och IM betalar ej startavgift. 
 

Seniorer födda 1993 eller tidigare: 400 kr;  
 

FM, WFM samt juniorer födda 1994 eller senare: 200 kr; 
 

LASK-medlemmar 25% rabatt. 
 

Miniorer födda 2002 eller senare:  

Ingen avgift. Alla deltagande miniorer får diplom. 

Priser 
1) 3000 kr;  2) 1500 kr; 3:a, 4:a, 5:a, 

ratingpriser, bästa spelare >2200, 

bästa dam/minior/junior/veteran   

(>2 delt.): Schackur DGT2010 eller 
Stauntonbräde+pjäser (värde 600 kr). 
Förstapriset garanterat, men prislistan 
kan justeras vid <40 deltagare. 
Ingen spelare kan få mer än ett pris!             

Regler 
Sen ankomst: Ett parti räknas som w.o. om en spelare 
inte ankommit 30 minuter efter rondstart. 
Mobiltelefon: Mobiltelefoner ska vara avstängda under 
spelet. Ägaren till mobiltelefon som ger ljud ifrån sig ger 
tidstillägg på 10 minuter till motståndaren och avdrag på 
(upp till) 10 minuter för mobiltelefonens ägare. 
Uppskjutna partier: Om en spelare inte kan spela ett 
parti på ordinarie datum kan partiet dömas som walk over. 
Dock medges uppskjutna partier om dessa kan spelas senast  
före påföljande rond.  I så fall ska motståndare och 
klubbturneringen@lask.se meddelas 48 timmar i förväg 
och ny speltid ska överenskommas före ordinarie rond.  
Lottning för ronderna 2-7 publiceras normalt på 
LASK:s hemsida www.lask.se ca 3 dagar före rond. 

Övrigt 
Spellokal:    
SCHACKHUSET,  Trollebergsvägen 
105, Lund.    
Enklare servering kommer att vara 
öppen under alla ordinarie ronder och 
hängronder. 
Tävlingsledning: John Rådberg och 
Sigurd Madison. 
Domare: Axel Smith, Calle Erlandsson, 
Anders Sandström. 
Ytterligare information:  
E-post: klubbturneringen@lask.se 
Information om turneringen kommer 
kontinuerligt att läggas ut på LASKs 
hemsida www.lask.se. 

 


