
KRISTALLENS VÅRTURNERINGAR 
2017  

    

Kristallens SK arrangerar för 24:e gången 

ELO-TURNERING 
för spelare med ELO-tal över 2000 och mästarklasspelare 

samt 

SANKTIONERADE TURNERINGAR 
för klasserna I, II och III 

   

ELO: 9 ronder, gruppspel och därefter kombinerad cup och schweizer.   Spelform:  
Klass I, II, III: 7 ronder Berger. Klasserna kommer att Elorankas.
OBS: Ingen klass IV arrangeras, däremot två klass III-grupper. Se sida 2 för mer info.

 

Spellokal:  Garbosalen, Katarina Södra Skola, 
Katarina Bangata 41, Södermalm, Stockholm.    

 

Speltider:  Torsdagar 18:30 - 23:00. Första ronden spelas 2/2. 
Därefter: Se spelschema nedan. Observera att sista ronden inte får skjutas upp.    

 

Dragserie:  FIDE-tid: 40 drag på 1½ timme, därefter resten av partiet på 15 minuter 
med 30 sek tillägg per drag från drag 1 (inga avbrott).    

 

ELO cupfinal: 4500 och 1800 kr (garanterat). 

 

ELO schweizer: 1500, 999 kr och 500 kr (gäller vid 24 deltagare).  

 Priser:  

Klass I, II & III: 999, 750 och 500 kr.    

 

Via e-post till tvl@kristallen.org. Startavgiften betalas in 
på bg 5882-7296, Kristallens SK, senast 31/1.  

 

OBS! Antalet platser är begränsade!  

 
Anmälan:  

Den som inte är medlem i Kristallen behöver uppge namn, klubb, klass, Fiderating 
telefonnummer (hem, arbete & mobil), e-postadress och postadress.    

 

ELO: 600 kr.  
Klass I, II & III: 350 kr.  
KSK-juniorer: 200 kr.  

 

Insättes på bg 5882-7296, Kristallens SK, senast 31/1.  

 

Startavgift:  

GM och IM ingen startavgift. FM, WIM och WFM 400 kr (i Elo).    

 

  

 

För mer information eller eventuell dispens till ELO-turneringen kontakta  
tävlingsledningen per e-post tvl@kristallen.org   
eller ring Fredrik Lindh tel 070-966 72 34.  

 Information: 

 
     



   2/2   9/2  16/2  23/2   2/3  9/3   16/3  23/3  30/3  6/4   13/4 20/4 27/4   4/5 

Elo: 1 2  3  4   6   7     8   9

Klass I: 1 2  3  4   6      7   

Klass II: 1 2  3  4   6      7   

Klass III: 1 2  3    4   6      7   

         

 

Preliminärt 
spelschema:  

Hängpartier spelas efter överenskommelse med tävlingsledningen på de torsdagar  
när det ej är ordinarie rond eller på Salongerna för övriga veckodagar. 

 
   

 

Gruppspel och cup/schweizerspel om totalt 9 ronder. Gruppspelet omfattar antingen:  
Alt. A) 3 ronder i 4-manna Berger grupper. De åtta bästa går till kvartsfinal i cupen. 
Gruppvinnarna går alltid vidare. Vid färre än 8 grupper så går de bästa tvåorna också 
vidare. 
Särskiljning mellan tvåorna sker i första hand efter poäng, i andra hand med 
Sonneborn-Berger-beräkning och i tredje hand genom lottdragning.  
Alt. B) 5 ronder i 6-manna Berger grupper. De fyra bästa går till semifinal i cupen. 
Gruppvinnarna går alltid vidare. Vid färre än 4 grupper så går bästa tvåan också vidare. 
Särskiljning mellan tvåorna som i Alt. A.  

 

 

Cupdel, rond 4-9 (i Alt. B, rond 6-9): Rond 4-5=kvartsfinaler,  
rond 6-7=semifinaler, rond 8-9=final. Dubbelrondigt, långpartier.  
Därefter ev. särspel enligt FIDE-modell (snabb+blixt). 

 
Schweizergrupp, rond 4-9 (i Alt. B, rond 6-9): För dem som inte går  
vidare till cupen och för dem som blir utslagna i kvarts- och semifinaler. 
Alla tagna poäng från grupp- och cupspelets långpartier behålls. 
Priser är beroende av deltagarantal, men ges preliminärt till de tre främsta.  

   

 

Spelform 
ELO i 
detalj:  

 

5 

5 

5 

5 

Särspel i Elo-cupens kvartsfinal (i Alt. B gruppspelens samtliga partier) =rond 4-5, 
måste spelas senast tisdag 28/3. Särspel i semifinalen måste spelas senast tisdag 18/4. 
Eventuellt särspel i finalen spelas under maj efter överenskommelse. 
Först spelas två snabbschackpartier (25 min + 10 sek/drag). 
Om det fortfarande är oavgjort följer två blixtpartier (5 min + 2 sek/drag). 
Har inget avgörande kommit till stånd följer ett "sudde -death"-blixtparti. 
Vid "sudden death" dras lott och den som vinner lottningen får välja färg. 
Vit får 6 minuter och måste vinna partiet för att vinna matchen. 
Svart får 5 minuter och vinner matchen vid remi eller vinst.  

 

Spelform
Klass 3:  
  

Denna gång arrangeras ingen klass 4 utan istället är målsättningen att ha två 
klass 3-grupper för spelare tillhörande klass 3 eller med Fiderating 1400-1799.
Grupperna spelas som sedvanliga 8-manna Berger.
Vid ”ojämnt” antal spelare, dvs. mellan 8 och 16 spelare, kommer dock klass 3 
spelas som en Schweizer-tävling över 7 ronder.
Information om vilken spelform det blir kommer så fort det är möjligt. Vid 
frågor maila tävlingsledningen på tvl@kristallen.org.  


