
Skollags-DM i schack i 
Höllviken! 
 
Vilka skolor har de bästa fyrmannalagen i Skåne?  
 
I skollags-DM tävlar man i låg-, mellan-, och högstadiet, samt i 
gymnasiet. Välkomna till Stora Hammars skola i Höllviken lördagen den 
2 mars! Missa inte årets kanske mest spännande schacktävling ! 
 
 

Ingen avgift! Alla får 
medalj! 

 
 
 
 



SK Halör och Skånes Schackförbund inbjuder till 
 

Skollags-DM 2019 
 
Distriktsmästerskap för skollag från gymnasiet, högstadiet, mellanstadiet och 
lågstadiet i 
 

Stora Hammars skolas matsal (ingång från Halörhallens 
parkering), Esplanaden 7 i Höllviken, lördag 2 mars. 
 
Tävlingen är öppen för samtliga grund- och gymnasieskolor inom 
Schackförbunds verksamhetsområde. Den spelas med fyramannalag.  
Reserver tillåts. Elever representerar den skola de studerar vid och spelar i den 
stadiegrupp där de studerar. Dock får elev spela i högre stadiegrupp om skolan 
är densamme. Förskola räknas som skola. Vinnarna i respektive klass får åka 
till Skollags-SM, 11-12 maj ! 
 
Preliminärt spelschema:  Låg- och mellanstadiet   Högstadiet och gymnasiet 
Personlig anmälan i  Rond 1-3 10.15 – 12.15   rond 1 10.15 – 12.15 
Spellokalen senast 10.00  Rond 4-7 13.00 – 16.00   rond 2 13.00 – 15.00 
     rond 3 15.00 – 17.00 

 
Om färre lag än 8 deltar i låg- och mellanstadiet eller 4 i högstadiet kan tiderna 
ändras.Prisutdelning sker snarast efter sista rondens slut. 
 
Regler: Tävlingarna spelas med Berger- eller Monradlottning beroende på antalet 
lag.Betänketiden i lågstadiets och mellanstadiets tävlingar är 30 minuter per spelare och 
parti.Betänketiden i högstadiets tävling är 1 timme per spelare och parti. Lag som lottas som 
vit är hemmalag och har svart vid udda bord. Lag består av fyra spelare samt valfritt antal 
reserver.Lag med tre spelare får delta. Före tävlingarnas start ska laguppställning redovisas. 
Spelarnas inbördes ordning ska följa eventuell rating. Avvikelse från ratinglistan på 100 
poäng tillåts.Spelare som saknar rating inplaceras i laget efter förmodad spelstyrka. 
Spelarnas inbördes ordning får inte ändras mellan matcherna. 
 
Det lag som har högst antal matchpoäng vinner tävlingen. Om två eller flera lag slutar på 
samma matchpoäng tillämpas i tur och ordning partipoäng, inbördes resultat, bästa resultat 
vid bord 1,bästa resultat vid bord 2, bästa resultat vid bord 3 samt lottning som särskiljning. I 
övrigt hänvisas till Sveriges schackförbunds regler för skollags-SM. 
 
Vinnarna i varje klass, och eventuellt ytterligare något lag (vid 6 deltagande lag kvalificerar 
sig 2 lag, 12 lag ger 3 finalplatser o.s.v.), är kvalificerade till SM-final. 

 
Anmälan: Anmälan senast tisdag 26/2 till SK Halör, e-post: 
ulf.sandberg@vellinge.se alt. tfn: 0709 – 91 54 29 . 
 
Vid frågor, ring Ulf Sandberg 0709-915429. 
 

Välkomna ! 


