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Västerås Schackklubb – Klubbmästerskap 2014  
 

Plats och tid: Klubblokalen Källgatan 9A torsdagar kl. 18.30. Klockorna startas senast 18.40 

 

Spelschema: 

18-sep Rond 1 

02-okt Rond 2 

16-okt Reservdag för hängpartier + blixt 

23-okt Rond 3 

30-okt Reservdag för hängpartier + blixt 

06-nov Rond 4 

20-nov Rond 5 + prisutdelning 

  

  

  

Anm.: Programmet är baserat på grupper om max 6 spelare.  

Det blir 5 ronder med två spelfria torsdagar för hängpartier. 

 

Ungefärlig klassindelning, betänketider: 

Grupp Rating Betänketid/spelare 

A 2000< 2x2 h för hela partiet 

B 1700-1999 2x2 h för hela partiet 

C 1500-1699 2x1 h för hela partiet 

D 1300-1499 2x1 h för hela partiet 

E <1300 2x1 h för hela partiet 

 

Gruppindelningen baseras på aktuell rating 1/9 och gränserna ovan är bara exempel på vad som ungefär 

brukar gälla. Både ratinggränser och antalet grupper kan ändras beroende på hur många anmälda det 

blir. Man möts bara inom egna gruppen och Bergerlottning tillämpas..  

I alla grupper är det valfritt om man vill spela om rating eller ej. Observera att man vid anmälan ska 

ange om man vill spela om rating eller inte. Detta gäller i så fall hela KM och rating räknas i de partier 

där bägge spelarna anmält  att de vill spela om rating.  

Det finns även möjlighet att komma överens om annan betänketid än vad som angetts ovan om man inte 

spelar om rating och båda är överens om den ändrade betänketiden. Dock måste betänketiden vara minst 

2x1h för de lägre grupperna. 

Grupp E är i huvudsak tänkt som en ungdomsgrupp med syfte att ungdomarna får träna på att spela med 

lite längre betänketid och möjlighet att spela in ratingpoäng. I den gruppen rekommenderar vi starkt att 

alla spelar om rating. 

 

Priser: Samtliga gruppsegrare får en statyett. Samtliga juniorer i lägsta rankinggruppen får ett pris. 

Särskiljning: Som vid SM – 1) Inbördes möte 2) Resultat mot övriga spelare i den ordning de placerat 

sig  3) Lottning. 

 

Övrigt: 

Obligatorisk förhandsanmälan till Lars Svahn e-postadress svahnarna@hotmail.com Tel: 0702753255 

senast 20140916. Förhandsanmälan behövs för att få till gruppindelning och lotta i förväg så att spelet 

inte fördröjs första omgången. 

 

Alla partier måste vara färdigspelade 20/11 eftersom det är prisutdelning då. Det innebär att om man 

inte kan spela 20/11 får man antingen spela partiet i förväg eller lämna w/o. 


