
Regler för schackspel på Rio 

  

Spel (schackbräda, pjäser och klockor) får användas varje dag mellan kl. 

9:00 och 15:15 på plats enligt personalens anvisningar. Fråga alltid 

var du får sitta och spela om du är osäker. 

 

Spelare tar själv fram och återställer spel på sina platser där de förvaras. 

På måndagar ägnar vi oss åt schack  

 i stora kafferummet mellan kl. 9:00 och 15:15 som en aktivitet bland 

andra 

 i teorirummet mellan kl. 9:00 och 12:00 exklusivt 

På onsdagar och fredagar 

 i stora kafferummet mellan kl. 9:00 och on 12:00 resp. fr 13:00 

Alla dagar och alla tider när Rio är öppet får biblioteket utnyttjas för 

schackspel om plats finns. 

Lämna alltid rummen på Rio i samma skick som när du kom dit. 

Ställ undan kaffekoppar, fat och annan disk enligt personalens anvisningar. 

Spel får tas ut i trädgården vid uppehållsväder alla dagar. Den spelare som 

tar ut ett spel ansvarar för detta och blir ersättningsskyldig vid skada eller 

förlust. 

Denna text ska alltid finnas överst i högen av schackbrädor och 

tillsammans med klockorna och spelpjäserna i lådorna. 

Spelen tillhör Seniorschack Stockholm och är utlånade till Rioträffen. 

Rioträffen den 7 mars 2019 



När och var spelar vi schack på Rio 

 

Schema över rummen tillgänglighet för schackspel under veckodagarna 

rum må ti on to fr 

Biblioteket 1) 9 – 15:15 9 – 15:15 9 – 15:15 9 – 15:15 9 – 15:15 

Caféet  9 – 15:15  9 – 12:00  9 – 12:00 

Teorirummet  9 – 12:00     
1) I mån av plats 

 

 

Tablå över rummen tillgänglighet för schackspel måndag, onsdag och fredag 

måndag 

 bibl café teori 
09 - 10    
10 - 11    
11 - 12    
12 – 13    
13 – 14   
14 – 15   
15 – 16   

 

onsdag 

 bibl café teori 
09 - 10    
10 - 11   
11 - 12   
12 – 13   
13 – 14  
14 – 15  
15 – 16  

 

fredag 

 bibl café teori 
09 - 10    
10 - 11   
11 - 12   
12 – 13   
13 – 14  
14 – 15 

15 – 16  
 

I biblioteket i mån av plats 


