
	  

Uppsala	  Möte	  och	  Novemberslaget	  
29-‐30	  november	  2014	  	  

Spellokal:	  Drabanten,	  Bangårdsgatan	  13.	  Två	  minuters	  promenad	  från	  Uppsala	  C.	  	  
	  
Spelform	  och	  betänketid	   	  
Rond	  1-‐3	  	  	  10	  min	  +	  5	  sek/drag	  
Rond	  4-‐7	  	  	  90	  min	  +	  30	  sek/drag	  för	  hela	  partiet.	  	  Dessa	  fyra	  ronder	  ratingberäknas.	  
Turneringen	  är	  ELO-‐registrerad.	  
	  
Rondschema	  
Den	  som	  betalat	  lottas	  in	  utan	  personlig	  anmälan.	  Ingen	  återbetalning	  till	  spelare	  som	  inte	  
kommer	  om	  återbud	  inte	  kommit	  in	  senast	  09.30.	  Efteranmälan	  i	  spellokalen	  senast	  09.30	  
lördag	  30	  november.	  	  
Telefon	  lördag	  och	  söndag	  morgon:	  0708	  –	  21	  60	  57.	  
Lördag	   R	  1	  	  10.00-‐10.30	  	  	  	  	  	  R	  2	  	  10.40-‐11.10	  	  	  	  	  	  R	  3	  	  	  11.20-‐11.50	  

R	  4	  	  13.00-‐17.00	  	  	  	  	  	  R	  5	  	  17.45-‐21.45	  
Söndag	   R	  6	  	  09.15-‐13.15	  	  	  	  	  	  R	  7	  	  14.00-‐18.00	  
	  
Priser	  	   	  	  Alla	  priser	  utom	  ratingpriser	  delas	  vid	  lika	  poäng.	  	  	  	  
	  
Uppsala	  Möte	  (vid	  60	  deltagare)	  	  	  	   	   5000	  	  -‐	  	  3000	  	  -‐	  	  2000	  	  -‐	  	  1000.	  
Ratingpriser	  på	  800	  +	  400	  i	  grupper	  om	  ca	  12	  spelare	  från	  och	  med	  startnummer	  13.	  	  
Priser	  på	  800	  kronor	  till	  bästa	  veteran	  (född	  senast	  1954)	  och	  junior.	  	  
	  
Novemberslaget	  -‐	  max	  rating	  1632	  (vid	  40	  deltagare)	   2000	  -‐	  1000	  -‐	  500.	  	  
Ratingpriser	  på	  500	  +	  300	  i	  grupper	  om	  ca	  12	  spelare	  från	  och	  med	  startnummer	  13.	  
Priser	  på	  500	  kronor	  till	  bästa	  veteran	  (född	  senast	  1954),	  junior	  och	  kadett.	  
	  
Startavgift	  och	  anmälan	  Uppsala	  Möte	  och	  Novemberslaget	  
Genom	  inbetalning	  av	  avgiften	  350	  kronor	  till	  UASS	  plusgirokonto	  33	  78	  39	  –	  5	  
senast	  den	  25	  november.	  Junior	  (födda	  1994	  och	  senare)	  200	  kronor.	  
GM,	  WGM,	  IM,	  WIM	  fri	  startavgift.	  
Enkel,	  prisvänlig	  servering	  finns	  i	  spellokalen.	  Matställen	  finns	  i	  närheten.	  
	  
Logitips	  
Hotell	  och	  vandrarhem	  Centralstation	  (www.hotellcentralstaion.se)	  direkt	  i	  anslutning	  till	  
spellokalen	  erbjuder	  10	  procent	  på	  alla	  priser	  i	  prislistan	  för	  deltagare	  i	  tävlingarna.	  
	  
Information,	  vägbeskrivning,	  etc:	   	  
Bo	  Nyberg,	  0708-‐216057	  (bo.nyberg@home.se)	  	  

	  
Välkomna	  !	  

Upplands	  schackförbund	   Upsala	  allmänna	  schacksällskap	  


