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 Ordinarie speldagar Hängronder 
 Tisdagsgrupper Onsdagsgrupper 
Rond 1 tisdagen den 24 september onsdagen den 25 september torsdagen den 26 september 
Rond 2 tisdagen den 1 oktober onsdagen den 2 oktober torsdagen den 3 oktober 
Rond 3 tisdagen den 8 oktober onsdagen den 9 oktober torsdagen den 10 oktober 
Rond 4 tisdagen den 15 oktober onsdagen den 16 oktober torsdagen den 17 oktober 
Rond 5 tisdagen den 22 oktober onsdagen den 23 oktober torsdagen den 24 oktober 
  tisdagen den 29 oktober 
  onsdagen den 30 oktober 
 torsdagen den 31 oktober 
Rond 6 tisdagen den 5 november onsdagen den 7 november torsdagen den 8 november 
Rond 7 tisdagen den 12 november onsdagen den 13 november torsdagen den 14 november 
Rond 8 tisdagen den 19 november onsdagen den 20 november torsdagen den 21 november 
    tisdagen den 26 november 
    onsdagen den 27 november 
    torsdagen den 28 november 
Rond 9 tisdagen den 3 december onsdagen den 4 december  

 

Betänketid: 90 minuter på 40 drag, därefter 15 min för resten av partiet + 30 sek/drag 
under hela partiet. Inget avbrott sker. 

Hängpartier: Partier som skjuts upp spelas med fördel någon av de två 
hängrondsveckorna(se understrukna datum ovan), tisdag/onsdag när det ändå är spel 
alternativt torsdagar. Övriga tider efter överenskommelse med klubben via 
info@ssmanhems.se 

Förhinder: Vid förhinder skall motståndaren kontaktas senast en dag före ordinarie rond. 
När sådant bestämts meddela klubben tid och datum partiet spelas på istället. 

Telefonlistor med telefonnummer och email till alla i spelgruppen kommer göras 
tillgängliga inom den spelgruppen. Saknar du telefon meddela tävlingsledningen. Om du 
av någon anledning inte får tag i din motståndare måste tävlingsledningen informeras. 
Lyckas inte heller de få tag i motståndaren så räknas det som ett giltigt uppskjutande av 
partiet. Om du och din motståndare inte kan enas bestämmer tävlingsledningen speldag.  

Uppskjutna partier skall vara färdigspelade före sista ronden. Man får inte lämna 
förhinder till sista ronden. 

Walk over: Spelare som anländer till brädet mer än 30 minuter efter utsatt speltid utan 
giltigt förfall förlorar partiet på walk over. Giltigt förfall skall kunna styrkas. Mer än en 
walk over medför diskvalificering. Diskvalificerad spelare, eller spelare som bryter 
turneringen, flyttas ned en grupp ifall denne spelar i KM- eller kandidatgruppen. 
Tävlingsutskottet kommer att följa upp varje w.o. 

Mobiltelefon: Skall vara avstängd. Ej avstängd mobil som ringer medför i alla grupper 
avdrag om tio minuter, varefter 5min av dessa läggs på motståndarens tid. Dock måste 
felande spelare ha minst en minut kvar. Upprepad förseelse i samma parti leder till 
partiförlust.  

Priser: Prisutdelning äger rum vid Lussefesten tisdagen den 10 december. 
 

 

 

 



Information 

Ta vara på telefonlistan över turneringen, så att du kan kontakta din motståndare.  

Resultat kommer fortlöpande att publiceras på klubbens hemsida www.ssmanhem.se. Ny 
lottning för Schweizer-grupper kommer normalt att offentliggöras senast fredag före 
ordinarie rond.  

Telefon till klubben: 031 - 24 47 45. 

E-post till klubben: info@ssmanhem.se.  

Om KM-gruppen 

Spelform: en Bergergrupp (tisdagar). 
Priser: 999 – 750 – 500kr i form av tillgodohavande hos klubben (för ex. startavgifter, 
bokcheckar och resebidrag) till de tre främst placerade. Vinnaren utses till klubbmästare.  
Särskiljning: Om klubbmästartiteln sker särspel mellan spelare på samma poäng. I övrigt 
sker särskiljning genom inbördes möte, därefter genom högst Sonneborn-Bergerpoäng, 
därefter flest vinster, därefter flest svartpartier och i sista hand lottning. 
Penningpriser: Delas mellan spelare på lika poäng. 
Kvalificering: De tre främsta är kvalificerade för nästa års KM-grupp. Fyran till sexan är 
försäkrade en plats i nästa års Kandidatgrupp. 
 

Om Öppna grupperna 

Spelform: En Bergergrupp på tisdag och en på onsdag. 
Priser: Bokpriser till de 5 högst placerade i varje spelgrupp. 
Särskiljning: Samma som KM-gruppen, men ej särspel om förstaplatsen. 
Kvalificering: Segrarna i varje grupp är kvalificerade till nästa års Kandidatgrupp. 
 

Om Lilla grupperna 

Spelform: En Bergergrupp på tisdag och en på onsdag (eventuellt med utökat rondantal 
på onsdagen sett till 11 deltagare just nu). 
Priser: Bokpriser till samtliga deltagare. 
Särskiljning: Samma som KM-gruppen, men ej särspel om förstaplatsen. 
Kvalificering: Segrarna i varje grupp är kvalificerade till nästa års Öppna grupp. 

http://www.ssmanhem.se/
mailto:info@ssmanhem.se

