
Västergötlands schackförbunds tävlingsbestämmelser för 

distriktsserien. Gäller från säsongen 2019/2020.  

 Rätt att delta i Distriktsserien har alla lag bestående av spelare som är 

huvudregistrerade i en förening som är ansluten till Västergötlands schackförbund. 

Det är tillåtet för en allians bestående av två eller flera föreningar att delta i 

distriktsserien. Distriktsserien genomförs med tre sammandrag. Två sammandrag 

genomförs under hösten och det tredje under våren. Sammandrag två och tre spelas 

på samma plats för alla lag. Det första sammandraget kan komma att spelas på flera 

platser. Alla lag kan komma in med förslag på spelplats till distriktsstyrelsen. 

Distriktsstyrelsen fattar beslut om var respektive sammandrag ska spelas.  

Distriktsserien genomförs i sex ronder enligt monrads system. Vid sex eller färre 

anmälda lag kan en bergergrupp bli aktuell.  

Spelschema: 

Rond 1: 10.00 - 13.00                Lunch 13.00 - 14.00            Rond 2: 14.00 - 17.00 

Lunch finns att köpa i anslutning till eller i närheten av spellokalen.  

Betänketiden är 60 minuter för hela partiet och 30 sekunder inkrement per drag.  

Tävlingen eloregistreras för långpartier.  

Den senaste versionen av Fides schackregler gäller. Spelare placeras i ratingordning 

efter senaste elotal (för långpartier). Det är dock tillåtet att flytta spelare ett steg, upp 

eller ner.  

Det är tillåtet för en förening att delta med två jämnstarka lag i distriktsserien.  

En spelare som anländer till brädet mer än 30 minuter efter partiets start förlorar 

partiet på Walk Over. Mobiler och andra elektroniska kommunikationsmedel ska vara 

avstängda inom tävlingsområdet. Det är tillåtet att ha elektroniska 

kommunikationsmedel i kläderna. Om en spelare har ett eller flera elektroniska 

kommunikationsmedel påslaget/påslagna inom tävlingsområdet medan hans eller 

hennes parti pågår, ska domaren förklara partiet förlorat för honom/henne. 

Motståndaren ska tilldömas vinst, även om motståndaren inte kan sätta matt med 

någon serie av regelrätta drag.  

Om ett lag lämnar Walk Over i en match så ska laget betala straffavgift. 

Motståndarlaget ska tilldömas vinst med 4-0. Straffavgiften för Walk Over motsvarar 

startavgiften i distriktsserien. Anmälningsförfarande och startavgiften anges på 

aktuell inbjudan. Distriktsmästare blir det lag som erövrar flest matchpoäng, därefter 

partipoäng. Det segrande laget erövrar Västergötlands Schackförbunds diplom samt 

plaketter. Priserna kommer att delas ut vid VSF:s ordinarie kongress. 


