
 
 
 
 
 
 
 

  Göteborgs Schackförbund inbjuder till 

 

Distriktsserien 2016/2017 

 
  Speldagar: (samma som för allsvenskan) 

 

  Rond 1 söndag 23 oktober 

  Rond 2 söndag 20 november 

  Rond 3 söndag 4 december 

  Rond 4 söndag 15 januari 

  Rond 5 söndag 5 februari 

  Rond 6 söndag 5 mars   

Rond 7 söndag 19 mars  

*Anmälan: senast fredag 9 oktober måste vi ha klart med 

anmälningarna tillsammans medLagledarnas namn och 

kontaktuppgifter. är förstås bra. 

 Lagledare med adress telefon epost 

 Det går också bra att skicka motsvarande uppgifter med 

e-post till goteborgschack@telia.com  

  

Avgift: 600 kr Denna kommer att faktureras efter start. 

 

Regler: Om inget annat sägs nedan, så gäller samma regler som i 

allvenska serien. 

 

Lagstorlek: Fem spelare per lag. 

Betänketid:  40 drag på 90 min + 30 min för resten av partiet samt 30 

sek per drag. 

  

 

Spelordning: Det lag som har vit enligt rondtabell räknas som 

hemmalag. 

Bortalaget har vitt vid uddabord. Ändring av tidsplanen 

får ske ifall motståndarna och den turneringsansvarige är 

överens, dock inte sista ronden. 

Kallelse: Inbjudan till match ska ske via telefon till 

motståndarlaget, senast en vecka innan speldag. 

I följande fall skall skriftlig inbjudan skickas: 

1. Motståndarlaget begär sådan. 

2. Ändring av spellokal eller annat som motståndarlaget 

inte kan förväntas känna till i förväg. 

 I år har Lidköpings SS anmält intresse att spela i våran 

distriktsserie. De har gått med på att spela sina 
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hemmamatcher i Göteborg under förutsättning att 

matcherna går på lördagar. 

 

Matchstart är klockan 10:00 om inte annat avtalats. Lag 
från Göteborg har bortamatcher i Nolered, Hindås samt 
Stenungsund kan kräva Matchstart klockan 
11:00.Nolered,Stenungsund och Hindås kan kräva 
matchstart klockan 11:00 för matchewr utsnför hemorten. 
Lidköpings SS Kan kräva matchstart kl.12:00 

 Meddela i god  tid motståndarlaget om detta. 
 

Laguppställning: Klubbens ratinglista per den 1 september gäller som 

preliminär laguppställning. Spelare inom 100 poängs 

marginal får byta plats med varandra före match 

(hundrapoängsregeln är borttagen) . 

 Ingen spelare får spela mer än ett parti per ordinarie 

speldag och rond, (samma rondnummer kan förekomma 

olika dagar i olika divisioner). 

 

Matchdomare: Arrangerande förening (hemmalag) ska före match utse 

en tävlingsdomare. Denne kan ingå i något av lagen. 

 

Matchrapport: Matchrapportering görs via Sveriges Schackförbund på 

samma sätt som i allsvenska ronderna. Någon eller några 

i klubben har alltid inrapporteringsrättigheter. Ifall 

tveksamheter kan vi i TK kontaktas. Sänd gärna in en 

kopia på matchprotokollet till GSFs kansli. (epost går 

bra). 

 

 

Protester: Protest mot matchresultat o.d. ska vara förbundet 

tillhanda senast 5 dagar efter det att matchen har spelats. 

Protestavgift är på 100 kr och faktureras ifall protesten 
avslås.  
OBS! Protesterande lag ska på matchprotokollet ange att 

att protest kommer. Under inga omständigheter får 

matchprotokollet då undertecknas. 

 

Walk-over: W O på enstaka bord måste lämnas från lägsta bord och 

uppåt. 

 

Lag-WO: Lag som lämnar walk-over, dvs har mindre än 3 spelare i 

laget förlorar matchen med 5-0 och debiteras 300 kr i WO-

avgift. Lag-WO i sista ronden debiteras med dubbel avgift 



 
 
 
 
 
 
 

och leder till att laget flyttas ner en division. Lag som 

lämnar 2 lag-WO under säsongen diskvalificeras och 

flyttas ner en division.Andra avgifter:För sent inkomna 

anmälningar och lagledaruppgifter eller matchrapporter 

kan komma att debiteras 100 kr. 

Enstaka bords-wo debiteras med 50 kr. 

 

Övrigt: Inga regler är fullkomliga. När regler tolkas så förutsätter 

vi att den sportsliga andemeningen söks, inte den töjning 

av bokstäverna som passar det egna syftet bäst. 

 

Nyheter  

 Spelare som deltar i distriktsserie  ska finnas med på 

föreningens allsvenska spelarförteckning eftersom 

rapporteringen görs dit. Ifall man har en helt ny spelare 

 som ännu inte registrerats i någon klubb, så får hon/han 

givetvis spela.  

 Serien kommer att Elo-registreras. 

  

 

 

Förfrågningar: Göteborgs Schackförbund 24 47 15 (telefonsvarare) 

 goteborgschack@telia.com 
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