Skånes schackförbund

Skånes SF inbjuder till…

Ungdomsserien i schack 2020-21
Lagstorlek:

Fyra spelare.

Åldersgräns:

födda 2000 och senare.

Spelform:

I division 1 spelar 6 lag inlottade i en bergergrupp. I division 2 spelar 6 lag
inlottade i en bergergrupp. I division 3 spelar 8 lag inlottade i en bergergrupp.
Segrande lag i Division 1 blir skånska lagmästare och de två sist placerade lagen
nedflyttas till Division 2. De två högst placerade lagen i Division 2 uppflyttas till
Division 1 och de två sist placerade lagen nedflyttas till Division 3.
Övriga serier delas in beroende på antalet anmälda lag och deras önskemål om
placering i serierna. Dock äger tävlingsledningen rätt att flytta lag till den serie de
finner lämpligt. Division 1-3 eloregistreras.
Division 1 (6 lag) spelas som beskrivet under §3 med 1 match per speltillfälle
och med betänketiden 90 minuter per spelare och parti + 30 sekunder per drag.
Division 2 (6 lag) spelas som beskrivet under §3 med 1 match per speltillfälle
och med betänketiden 90 minuter per spelare och parti + 30 sekunder per drag.
Division 3 (8 lag) spelas som beskrivet under §3 med 2 matcher per speltillfälle
(1 match vid slutsammandraget) och med betänketiden 45 minuter per spelare
och parti + 15 sekunder per drag.
För övriga divisioner gäller att antal lag och ronder beror på antalet anmälda lag.
Dock gäller för samtliga divisioner: sammandrag med minst 2 ronder per
speltillfälle. För serier med 2 ronder per speltillfälle blir betänketiden 45 minuter
per spelare och parti och för serier med 3 ronder per speltillfälle 30 minuter per
spelare och parti. I slutsammandraget spelar man med samma betänketid som
använts tidigare i serien.

Speldatum:

10/10 (endast div 1-2), 24/10, 21/11, 30/1 samt 6/3 (gemensam avslutning för
samtliga serier).

Startavgift:

200 kronor per lag. Betalas i samband med anmälan till plusgirokonto
30 77 17 – 9 (Skånes Schackförbund), senast den 25/9.

Anmälan:

Skriftlig, helst via e-post, senast 25:e september (men gärna tidigare) till:
Skånes Schackförbund, msf@telia.com
Ange:
– Lagets namn (och klubb).
– Lagledarens namn, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-post etcetera –
andra önskemål, till exempel om klubben har flera lag: önskar ni
hemma/bortamatch samtidigt (om möjligt) och om vill ha sammandrag hos er

Frågor:

Kontakta Skånes Schackförbund, 040 –15 03 88 eller msf@telia.com

Övrigt

Precis som de fyra senaste åren planeras det för en nybörjarserie efter
jul.denna får spelare delta som registrerats för första gången under 2020.
Nybörjarserien spelar parallellt med övriga serier och är med på den
gemensamma avslutningen. Spelform för denna serie avgörs av hur många
lag som anmäler sig.

