
   
 

                   Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) inbjuder till 
  

  Schack-4ans Länsfinal 

  Östersund lördagen den 23 mars 2013 
 

 Lag Lagen består av samtliga elever i respektive 4:e klass. Alla som deltar samlar poäng till 

klassen, så det gäller att vara så många som möjligt! Om klassen är en 3-4:a eller 

motsvarande har laget rätt att välja om 3:orna ska medräknas i klassen eller inte. – Se 

reglerna, som finns på http://www.schack.se/?page_id=74 

  Se även: http://www.schack.se/?page_id=262 

  

 Datum Finalen spelas lördagen den 23 mars 2013 

 Tid Anmälan i spellokalen senast kl. 10:15, spelet startar kl. 11:00, tävlingen och 

prisutdelningen beräknas vara klar ca kl. 15:30 

 Plats Sporthallen i Östersund, A-hallen, Samuel Permans gata 14 

 Startavgift 40: - per spelare, vilket i förekommande fall inkluderar medlemskap i valfri 

schackklubb i distriktet samt fika (bullar och Festis). Varmkorv samt kaffe/té m.m. 

finns att köpa. I övrigt rekommenderas deltagarna att ha med matsäck.  

 Anmälan Sker så snart som möjligt och senast onsdag 13 mars till: 

lennart.burman@bredband.net  

  Uppgifter som vi behöver: 

– Skolans namn och klass – klasslista med födelsedatum 

– Vilka elever som ska spela. (Det går att korrigera denna uppgift) 

– Önskat klubbmedlemskap (Rekommenderas: Schack 88, Hammerdal, för Strömsunds 

kommun, Bräcke SS för Bräcke kommun, Östersunds SS för resten av länet) 

– Anmälningsavgiften bör inbetalas samlat för klassen senast måndag 18 mars på JHSF:s 

plusgirokonto nr 17 77 80-4.  Avgift återbetalas för elev som inte kan delta.    

 Tävlingen Alla kommer att spela fem partier mot elever från de andra klasserna. Lottningen fungerar 

så att man får möta någon som tagit lika många poäng som man själv gjort. Efter varje 

rond läggs poängen för alla spelare i klassen ihop och ger klassens totalpoäng. Man kan 

aldrig möta någon från sin egen klass. För att tävlingen ska bli klar i tid avslutas spelet i 

varje rond efter ca 20 minuter och de som då inte är färdiga blir ”avdömda”, det vill säga 

en tävlingsledare bestämmer, i samråd med spelarna, hur partiet borde sluta.  

  Personuppgifter datorbehandlas för att administrera tävlingen. 

 Poängen Poängsystemet utgår från en klass med 40 elever. Då får vinnaren i varje parti 3 poäng 

och förloraren 1 poäng. Skulle det bli remi (oavgjort) får spelarna 2 poäng vardera. Är 

man färre än 40 elever i klassen får man fler poäng för varje parti i proportion till hur 

många man är, det vill säga samma system som i kommuntävlingarna.   

 Kvalificering Lördagen den 1 juni spelas riksfinalen i ABB-arena Syd i Västerås. Från länsfinalen i 

Östersund blir åtminstone de tre främsta kvalificerade för riksfinalen. 

 Priser Alla som deltar i Länsfinalen får Schack4ans guldmedalj!  

 Frågor Ring gärna till Lennart Burman, tel. 063-51 85 75 eller 076-139 10 94 eller, ännu 

hellre, maila till lennart.burman@bredband.net. 

  Se även Sveriges SF:s Schack4an-webbplats: http://www.schack.se/?page_id=74 

 VÄLKOMNA! 
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