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Skånes SF inbjuder till… 
 

Ungdomsserien i schack 2016-17 
 Lagstorlek: Fyra spelare. 

 Åldersgräns: födda 1996 och senare. 

 Spelform: Division 1 (8 lag) spelas uppdelad i två grundspelsgrupper (A och B) först som 
en 3 ronders bergerserie. Lagen seedas, baserat på föregående säsong, och 
uppdelas spelstyrkemässigt så jämnt som möjligt. Därefter går lag placerade 1 
och 2 i grupperna A och B till en slutspelsgrupp 1, där man tar med sig sitt 
inbördes resultat och sedan möter de andra två lagen. Lag placerade 3 och 4 i 
grupperna A och B går till slutspelsgrupp 2, där man tar med sig sitt inbördes 
resultat och sedan möter de andra två lagen. Segrande lag i Grupp 1 blir 
skånska lagmästare och de två sist placerade lagen i Grupp 2 nedflyttas till 
Division 2. Division 1 spelas med 1 match per speltillfälle och betänketid på 90 
minuter + 30 sekunder per drag per spelare och parti. Nytt för i år är att division 
1 kommer att eloregistreras. 

  Övriga divisioner: För övriga divisioner gäller att antal lag och ronder beror 
på antalet anmälda lag. Dock gäller för samtliga divisioner sammandrag med 
minst två ronder per speltillfälle. I division 2 blir betänketiden 1 timme per 
spelare och parti. För övriga serier med 2 ronder per speltillfälle blir 
betänketiden 45 minuter per spelare och parti och med 3 ronder per speltillfälle 
30 minuter per spelare och parti. 

 Speldatum: 1/10 (endast div 1), 15/10, 3/12, 28/1 samt 11/3 (gemensam avslutning för 
samtliga serier).  

 Startavgift: 150 kronor per lag. Betalas i samband med anmälan till plusgirokonto  

  30 77 17 – 9 (Skånes Schackförbund), senast den 26/9.  

 Anmälan: Skriftlig, helst via e-post, senast 26:e september (men gärna tidigare) till:  
  Skånes Schackförbund, msf@telia.com 
  Eller Skånes SF 

Linnégatan 61 
216 14  LIMHAMN  

  Ange:  
– Lagets namn (och klubb). 
– Lagledarens namn, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-post etcetera – 
andra önskemål, till exempel om klubben har flera lag: önskar ni 
hemma/bortamatch samtidigt (om möjligt) och om vill ha sammandrag hos er. 

 Frågor: Kontakta Skånes Schackförbund, 040 – 15 03 88 eller msf@telia.com 

 Övrigt Precis som de tre senaste åren planeras det för en nybörjarserie efter jul. I denna 
får spelare delta som registrerats för första gången under 2016. Nybörjarserien 
spelar parallellt med övriga serier och är med på den gemensamma 
avslutningen. Spelform för denna serie avgörs av hur många lag som anmäler 
sig. 


