Schackfyran Uppland
Tisdagen den 25 augusti 2020 klockan 9.30-12.00
Schackfyran är en tävling för
Kärdeklasser där varje spelare är
vik/g. Ju ﬂer i klassen som är med
desto bä7re resultat får klassen.
Alla Kärdeklasser i Uppsala län är
välkomna a7 vara med!
E<ersom tävlingen i år spelas e<er
sommarlovet kommer deltagarna a7 gå i
femman när själva tävlingen genomförs.

På grund av corona kommer
Schackfyran i år a5 spelas online
- på www.schackfyran.com.

1:a pris
Schackfyran 2020

Om du vinner e7 par/ i Schackfyran samlar du
tre poäng /ll din klass. Blir det oavgjort (remi)
får klassen två poäng och om du förlorar blir det
en poäng. Även om du förlorar är du alltså vik/g
för klassen e<ersom du är med och spelar!

Det blir ﬁna pokaler /ll de främst placerade klasserna. Dessa
kommer a7 delas ut en eller två dagar e<er tävlingen.
Dessutom blir som vanligt de främsta klasserna kvaliﬁcerade
för den stora riksﬁnalen, som är planerad a7 spelas på
Fyrishov i Uppsala den 13 september 2020 (med
reserva/on för ändringar beroende på coronaläget).

Skicka in anmälan senast den 20 maj
(men gärna /digare) /ll info@usss.se. I år
är det ingen kostnad för deltagande.
Alla deltagare behöver vara medlemmar i
föreningen Uppsala SSS, vilket är gra/s
och ordnas e<er anmälan. Vi skickar ut
informa/on som ni behöver om det /ll de
klasser som anmäler sig.
Som medIem Uppsala SSS får du också
vara med i alla andra schackträningar och
tävlingar som ordnas i Uppsala

Goodie-bag!
Alla klasser som är med i
Schackfyran kommer a7 få
en ”goodie-bag” med frukt
och dricka under själva
tävlingen.

Om ni vill träna extra inför Schackfyran ﬁnns
mycket material på www.schackslo7et.se - där kan
man lära sig reglerna och en massa olika knep för
a7 bli bä7re på schack.
Vi kan också ﬁxa e7 virtuellt besök i klassen av en
av våra duk/ga schacklärare om ni vill!

För mer info är ni välkomna a7 kontakta Carl Fredrik Johansson på tel 070-7334160 eller carla@usss.se

