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Schacksällskapet Manhem inbjuder till 

VÅRMÄSTERSKAPET 2020 
Tävlingen är endast öppen för medlemmar i Schacksällskapet Manhem. 

Tävlingen spelas i två grupper: Öppna gruppen och Lilla gruppen. I Lilla gruppen äger alla 
spelare med ett Elo-tal under 1500 rätt att delta. Spelare rankade 1449-1499 äger rätt att välja 
mellan Öppna och Lilla gruppen. Båda grupperna spelar samtidigt. Saknas möjlighet att spela 
vissa partier på ordinarie dag finns möjlighet att kontakta motståndaren och skjuta upp partiet. 

Tävlingen registreras för beräkning av Elo-ranking (båda grupperna). 

De två bäst placerade spelarna i Öppna gruppen, som ej redan kvalificerat sig till KM-gruppen 
eller Kandidatgruppen, äger rätt att spela i Kandidatgruppen i klubbmästerskapet 2020 (oavsett 
rankingtal). Bland de högst placerade i Lilla gruppen äger en spelare per påbörjat tiotal 
fullföljande spelare i tävlingen rätt att spela i Öppna gruppen i klubbmästerskapet 2020 (oavsett 
rankingtal). 

Anmälan: Sker på därför avsedd lista på Schacksällskapet Manhems anslagstavla, per telefon till 
klubben på tel. 031-24 47 45, per e-post till tavling@ssmanhem.se eller online via Sveriges 
schackförbunds medlemssystem: https://member.schack.se/turnering/2020/anmalan 

Startavgift: 250 kr i samtliga grupper. Betalning kan ske antingen till Schacksällskapet Manhems 
plusgiro 42 28 22 -7, Swish 072 971 59 36 (skriv namn + VM start), eller på plats; förslagsvis 
innan första ronden. Har man kvardröjt med att betala startavgift (och/eller medlemsavgift) innan 
rond 3 lottas man ej med denna rond och lottas inte in igen förrän så skett. För deltagare i 
introduktionskursen ”ny i Schacket” ingår startavgift och medlemsavgift som en del av 
kursavgiften. 

Priser: I Öppna gruppen utdelas priser till ca en tredjedel i bokpriser. I Lilla gruppen utdelas 
bokpriser till samtliga fullföljande deltagare. De tre främsta i vardera gruppen erhåller dessutom 
minnespriser. Prisutdelningen äger rum vid Manhems vårmöte tisdagen den 12 maj. 

Spelform: 9 ronder FIDE-Schweizer 

Betänketid: 40 drag på 90 min, därefter 15 min. för resten av partiet. Tidstillägg sker med 30 
sekunder per drag under hela partiet.  

Ordinarie speldagar:  19/2, 26/2, 4/3, 11/3, 18/3, 1/4, 8/4, 22/4 och 6/5. 

Hängronder: Torsdagar eftermiddag-kvällstid eller onsdagar 25/3, 15/4 och 29/4. Övriga tider 
enligt överenskommelse med klubben på tavling@ssmanhem.se En lista med kontaktuppgifter 
kommer göras tillgänglig för de som spelar i samma grupp. 

Spelet börjar klockan 18.30 alla dagar, även första ronden! Avprickning innan första ronden kl. 
18.00. Var alltid på plats i god tid. 

Alla partier från tidigare ronder måste vara färdigspelade före sista ronden! Partier i rond 9 får ej 
skjutas upp. 

Servering: Där främst kaffe och kakor serveras till förmånliga priser finns i spellokalen. 

Förfrågningar: Schacksällskapet Manhem, tel. 031-24 47 45 eller e-post: tavling@ssmanhem.se 
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VM 2020 
 
Ordinarie speldagar i samtliga grupper Hängronder 
 
Rond 1 onsdagen den 19 februari torsdagar  
Rond 2 onsdagen den 26 februari samt vissa onsdagar då det inte 
Rond 3 onsdagen den 4 mars är ordinarie rond (se nedan). 
Rond 4 onsdagen den 11 mars  
Rond 5 onsdagen den 18 mars    
Hängrond  onsdagen den 25 mars 
Rond 6 onsdagen den 1 april  
Rond 7 onsdagen den 8 april  
Hängrond  onsdagen den 15 april  
Rond 8 onsdagen den 22 april 
Hängrond  onsdagen den 29 april 
Rond 9 onsdagen den 6 maj  

Spelsystem: 9 ronder FIDE-schweizer. 

Betänketid- Betänketid: 40 drag på 90 min, därefter 15 minuter för resten av partiet. 
Under hela partiet sker tidstillägg om 30 sekunder per drag. Turneringen är Elo-
registrerad. 

Hängpartier: torsdagar och dessutom tre onsdagar enligt ovan. Som regel går det också 
bra att spela på måndagar, som är ordinarie speldag för Individuella DM. Övriga dagar 
och tider enligt överenskommelse med klubben. 

Förhinder: Vid förhinder skall motståndaren kontaktas senast en dag före ordinarie rond 
och ny avtalad speltid meddelas klubben (tel. 24 47 45 eller info@ssmanhem.se). 

Om du av någon anledning inte får tag i din motståndare måste tävlingsledningen 
informeras. Lyckas inte heller den få tag i motståndaren så räknas det som giltigt förfall. 
Om motståndaren saknar telefon skall klubben meddelas senast måndag. Spelare som 
saknar telefon kan då höra av sig till klubben och på så sätt få reda på förhindret. Om du 
och din motståndare inte kan enas om ny speldag, så bestämmer tävlingsledningen 
speldag.  

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

Walk over: Spelare som anländer 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. Tävlingsutskottet kommer att följa upp varje w.o. för eventuell 
ytterligare påföljd. 

Mobiltelefon: Skall vara avstängd i hela spelområdet och inte röras eller bäras omkring 
under spel. Ej avstängd mobil medför förlust av partiet. Efter partiet kan mobilen 
hanteras så länge den stängs av igen om man går in i spelområdet och den inte stör. 

Priser: Prisutdelning äger rum vid vårmötet tisdagen den 12 maj. 
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Om Öppna gruppen 

Priser: Bokpriser till cirka en tredjedel. 
Särskiljning: Särskiljning sker genom kvalitetspoäng, beräknat som summan av samtliga 
motståndares slutpoäng med avdrag för den sämsta och därefter i tur och ordning genom 
inbördes möte, flest vinstpartier, flest svartpartier och i sista hand lottning. 
Kvalificering: Segraren och tvåan äger rätt att spela i höstens kandidatgrupp. 
 

Om Lilla gruppen 

Priser: Bokpriser till samtliga deltagare. 
Särskiljning: Särskiljning sker genom kvalitetspoäng, beräknat som summan av samtliga 
motståndares slutpoäng med avdrag för den sämsta och därefter i tur och ordning genom 
inbördes möte, flest vinstpartier, flest svartpartier och i sista hand lottning. 
Kvalificering: En spelare per påbörjat tiotal som fullföljer turneringen äger rätt att spela i 
nästkommande klubbmästerskaps öppna grupp.  
 

Information 

Tag väl vara på detta PM och på telefonlistan över deltagarna i turneringen, så att du kan 
kontakta din motståndare.  
 
Efter avslutat parti skall pjäserna ställas upp, klockan stängas av och skräp slängas. 
 
Resultat och lottning för nästkommande rond kommer fortlöpande att publiceras på 
klubbens hemsida www.ssmanhem.se. Avsikten är att lottningen för kommande rond 
skall göras när hängpartierna är spelade på torsdag kväll.  
 
Telefon till klubben: 031-24 47 45.  
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