XLVII RILTON CUP
27 december 2017 – 5 januari 2018
Tävlingen initierades med en donation av doktor Tore Rilton, och sedan 1985 är tävlingen ekonomiskt säkrad
genom hans testamente. Vandringspriset, donerat av SEB, är en Riltonmedalj i äkta guld.
Spelplats:
Rondstart:

Spelsystem:
Betänketid:
Anmälan:

Rilton Cup
Startavgifter:
Huvudpriser:
Ratingpriser

Rilton Elo
Startavgifter:
Huvudpriser:
Ratingpriser:

Rilton 1800
Rondstart:
Startavgifter:
Huvudpriser:
Ratingpriser:

Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm, mitt i centrala Stockholm. Besök vår hemsida för
mer information: www.rilton.se/spellokal.html.
Rilton Cup och Rilton Elo: första ronden startar den 27 december. Personlig anmälan före
kl. 13:00. Alla ronder utom den sista börjar kl. 15:00. Sista ronden spelas den 5 januari kl. 12:00.
Nyårsafton inget turneringsspel. Alla tre tävlingar är Elo-registrerade.
9 ronder FIDE-Schweizer i Cup och Elo. 7 ronder FIDE-Schweizer i 1800.
Cup & Elo: 40 drag på 90 minuter, därefter 30 minuter för resten av partiet, dessutom 30 sek
tillägg/drag från drag 1. 1800: 90 min på hela partiet, 30 sek tillägg/drag från drag 1.
Anmälan och betalning görs senast den 16 december till Stockholms Schackförbund.
Startavgiften betalas på plusgiro 25 79 58-9 eller bankgiro 822-1301. Anmälan görs via vår
hemsida: www.rilton.se. Efteranmälan i mån av plats kan göras i spellokalen före kl. 11 den 27
december mot en extra avgift på 100 SEK. De första 300 anmälda spelarna garanteras plats i
tävlingen. Under Riltonturneringarna är det möjligt att boka rum på Scandic Continental. Info om
hotellet och rummen finns på www.scandichotels.com/hotels/sweden/stockholm/scandiccontinental. Rumsbokning sker via www.rilton.se. Pris per natt, inklusive frukost, för enkelrum
utan fönster är 645 SEK, enkelrum standard 795 SEK, dubbelrum utan fönster (en bädd) 745 SEK,
dubbelrum standard 895 SEK och 995 SEK för trippelrum (tre bäddar).
9 ronder. Öppen för spelare med Elo-tal över 2200.
Lägre rankade juniorer kan få dispens. Ansökan lämnas in senast den 15 november.
1000 SEK, FM 600 SEK. Spelare födda 1997 eller senare 550 SEK. Spelare som betalar sin
startavgift innan den 1 december får en rabatt på 100 SEK. GM och IM ingen startavgift.
20000 - 15000 - 12000 - 10000 - 8000 - 6000 - 5000 - 4000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 SEK.
3000, 2000 och 999 SEK per ratinggrupp. GM och IM tävlar inte om ratingpriser.
OBS! I Rilton Cup används Sofiaregler, dvs ingen spelare får bjuda remi förrän efter 30 drag.
9 ronder. Öppen för spelare med Elo-tal lägre än 2200.
800 SEK. Spelare födda 1997 eller senare 450 SEK. Spelare som betalar sin startavgift innan den
1 december får en rabatt på 100 SEK.
7000 - 5000 - 4000 - 3000 - 2500 - 2000 - 1500 - 999 - 999 - 999 SEK.
3000, 2000 och 999 SEK per ratinggrupp. Spelare utan Elo-tal kan inte vinna ratingpris.
7 ronder, med två dubbelronder, 1/1 - 5/1. Öppen för spelare med Elo-tal lägre än 1800.
Rond 1 startar 1 januari kl. 15. Personlig anmälan senast kl. 13:00.
Dubbelronder den 2/1 och 4/1 kl. 10 & kl. 15. Sista ronden spelas den 5 januari kl. 12:00.
600 SEK. Spelare födda 1997 eller senare 350 SEK. Spelare som betalar sin startavgift innan den
1 december får en rabatt på 100 SEK.
4000 - 3000 - 2000 - 999 - 999 SEK.
1500, 800 och 500 SEK per ratinggrupp. Spelare utan Elo-tal kan inte vinna ratingpris.

Varken rating- eller huvudpriser delas. Alla startavgifter och priser är angivna i SEK.
De högst rankade spelarna deltar inte i ratinggrupperna; detta gäller samtliga Riltonturneringar. Lagstadgad
preliminärskatt dras från alla priser. Elektroniska apparater är inte tillåtna i spelområdet och måste lämnas till
arrangörerna innan spelområdet beträds. Endast Rilton Elo och Rilton 1800 ingår i Stockholms GP.
Nya regler för detta års upplaga av Riltonturneringarna:
I Rilton Cup och Rilton Elo måste spelaren finnas vid brädet senast 15 minuter efter rondens start annars
förklaras partiet förlorat på walkover för spelaren.
Avhopp från turneringen, eller walkover-begäran inför ett parti när lottningen för nästa rond redan gjorts, kommer
att bestraffas och rapporteras om inte ett läkarintyg uppvisas eller annan giltig anledning anges.

Stockholms Schackförbund
Riltonkommittén
Hornsgatan 82, 118 21 Stockholm
Tel: 08-669 36 54, 0736-13 19 73, Fax: 08-669 64 44,
E-post: stockholms.schackfrbund@telia.com Hemsida: www.rilton.se

