
Inbjudan till U-Schacks distriktsserie Västmanland( div 4). 2014-2015 
 

Inbjudan gäller de klubbar som ingår i U-Schack samt klubbar i vårt närområde om intresse 

finns. Varje extern ansökan avgörs från fall till fall av U-Schacks tävlingskommitté.  

 

4-mannalag 

 

Samma speldagar som Allsvenskan ( 19/10, 9/11, 7/12, 18/1, 1/2, 8/3, 22/3.) Kan ändras om 

det blir få lag anmälda till spel i serien. 

Regelverket följer SSF:s regler med följande ändringar/tillägg: 
 100-poängsregeln tillämpas vid omflyttningar inom laget. Ett lägre bord får ha max 100 högre i ranking 

än bordet över. 

 Den ”gamla” betänketiden används d.v.s. 2h/spelare för de första 40 dragen och därefter 1h/spelare 
för resten av partiet. 

 En klubb som har flera lag med i serien behöver inte följa 100-poängsregeln mellan lagen, bara inom 
laget. Detta för att klubben ska kunna ställa upp med ungefär jämnstarka lag. 

 Enbart varning, ej tidsavdrag, om mobiltelefon avger ljud. Vid upprepad förseelse kan domaren ge 
tidsavdrag och döma förlust. 

 Det är tillåtet för en spelare att representera en klubb i allsvenskan och en annan i distriktsserien. 

 

Man får själv anmäla sig för spel i SSF seriespel efter vinst i vår distriktsserie. 

 

Priser blir enligt följande: 

6 plaketter + 1 diplom per lag till de tre först placerade lagen i varje grupp. 

 

Resultatrapportering sker i SSF:s system(samma som allsvenska resultatsystemet) . Det 

betyder att endast spelare som finns med på SSF:s rankinglista för aktuell period får delta! 

(T.ex. måste spelare som deltar i premiäromgången 19/10 finnas på SSF:s rankinglista per 

1/9) 

Underskrivna matchprotokoll behöver inte skickas in men ska sparas med tanke på ev. 

protester.  

 

Anmälan senast den 1/10 till Roger Andersson. ( se nedan för adress) 

 

Anmälan måste innehålla följande uppgifter. 

 Lagledare med adress och telefon samt e-mail om det finns. 

 Laguppställning med minst de 4 högst rankade, som ni kan tänkas komma med. (Det 

är OK att hänvisa till SSF:s ratinglista för klubben om den är uppdaterad.) 

 Ratinglista gällande från 1/9-2014. (OK att hänvisa till SSF:s) 

 

Startavgift på 300 kr skickas samtidigt som anmälan till U-Schack ( Åke Linden) 

på postgiro: 115023-4 eller Bankgiro: 51220200. 

 

Tänk på att WO-avgiften är lika med startavgiften! 

 

Mvh/Roger 

U-schack/Virsbo SK 

 

Mig kan du nå på följande sätt: 

 
Brev:  Telefon:  Mail 

Roger Andersson Bostad: 0223-34547 Hem:       roger.34547@telia.com 

Gärdesvägen 15  Arbete: 010-7878624 Arbete:    roger.andersson@ruukki.com 

73061 Virsbo    


