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Jämtlands läns vapen bygger på Jämtlands och Härjedalens landskapsvapen. Vapnet fastställdes 1935. Samma år grundades Jämtlands SF. 

 

Schack-DM 2020  
                 Den 85:e upplagan av JHSF:s DM sedan starten 1936! 
 

När och var Lördag-söndag den 11-12 januari 2020 – ”SchackSalongen”, Samuel Permans Gata 37, Östersund 

- Lördag = personlig registrering i spellokalen, senast kl. 09:45    

- Lördag = rond 1-2 (snabbschack) kl. 10:00 resp. ca 10:30, rond 3-4 (långpartier) kl. ca 11:00 resp. ca 15:30  

- Söndag = rond 5-6 (långpartier) kl. 09:00 resp. ca 13:45 (kan anpassas till avslut av rond 5) 

En längre rast är inlagd efter rond 3 (lördag) och rond 5 (söndag) då det finns möjlighet till "en korv på stan" 

(närbelägna Matmästaren eller korvkiosken). Rastens längd även beroende på avslut av rond 3 respektive 5. 

 

Anmälan Görs i förhand via webbanmälan – se nederst på denna sida – alternativt till Henrik Johansson (tel.nr se nedan) 

senast torsdagen den 9 januari 2020.  

 

Startavgift  Seniorer 150 kronor (födda 1999 och tidigare).  

Juniorer/ungdomar 20 kronor (födda 2000 och senare). 

   Kan förutom kontant på plats betalas via JHSF:s plusgiro 17 77 80-4 eller swish 123 19 99 390 

    

Tävlings- * Tävlingen är öppen för alla. Medlemskap i klubb i JHSF krävs för spel om DM-titel. 

regler * 6 ronder Schweizer – Datorlottning   

   * Betänketid rond 1-2 = 10 min./spelare + 5 sek./drag; rond 3-6 = 90 min./spelare + 30 sek./drag.  

 * FIDE/SSF-regler för snabbschack (rond 1-2) resp. långpartier (rond 3-6) – Se https://schack.se  och 

underrubriken Tävling/Regler & Domare. Protokollföring obligatorisk hela partiet (rond 3-6). Vid sen ankomst till 

parti etc. samt mobiltelefon gäller i tillämpliga delar Allsvenskans regler – Se SSF:s tävlingsbestämmelser (TB), 

punkt C8.4 resp. 8.5-6. 

* SSF:s särskiljningsregler vid lottning enligt Schweizersystem (Se SSF:s tävlingsbestämmelser, punkt A7.2.3). 

* Tävlingen ELO-registreras. Samtliga spelare som omfattas av tävlingsbestämmelserna enligt ovan anses i och 

med registrering eller tävlingsdeltagande ha godkänt publicering av sådana uppgifter som skulle kunna omfattas 

av GDPR och som ligger inom ramen för normal resultatredovisning. (Se SSF:s tävlingsbestämmelser A9.1). 
   

Priser 500-400-300 kr (presentkort) samt DM-minnespris till de tre främsta JHSF-spelarna (klubbregistrerade). 

Ratingpriser à 200 kr (presentkort) i grupper om minst fem spelare fr.o.m. startnr sex. 

Sakpriser till fyran och femman samt till: 

- Bästa juniorer i klasserna U20 födda 2000-2003, U16 2004-2006, U13 2007-2009, samt U10 (2010 >)  

- Minnespris till bästa junior totalt 

- De tre bästa damerna + minnespris till bästa dam 

- Bästa Veteran 50+ resp. 65+ (född 1970/1955 eller tidigare) samt Nestor 75+ (född 1945 eller tidigare) 

 

Vandringspirs Distriktsmästaren får inteckning i ett 2012 nyuppsatt vandringspris, ett konstverk med schacktema av 

framlidne Svante Sjödin. För att bli ständig egendom krävs fem inteckningar. Inteckningshavare: 

2012 Sven-Olof Andersson, 2013 Fredrik Blixt, 2014 Lennart Burman, 2015 Peter Svensson, 2016 Peter  

 Svensson, 2017 Per-Olov Larsson, 2018 Gunnar Hjorth, 2019 Peter Svensson; DM-statistik, se omstående sida! 
    

Tävlingsledning (lokal arrangör ÖSS) Telefon  e-post 

Tournament director Sven-Olof Andersson  070-362 25 53  soa.andersson@telia.com     

Chief Arbiter        Henrik Johansson 070-670 43 69  henrik.johansson@schack.se 

Dep. Chief Arb.          Bengt Öberg  070-533 67 64  bengt.oberg@gmail.com 

Ordförande ÖSS       Yngve Sundien 073-076 41 34  yngve@sundien.se 

 

Webbadress     Förhandsanmälan: https://chess-results.com/anmeldung.aspx?lan=1&ggid=497712 

 Anmälda spelare: https://chess-results.com/tnr497712.aspx?lan=1 

JHSF:s webbsida:  https://jamt-schack.jhsf.se/   

Välkommen till ett Gott Nytt Schackår 2020  
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