
Tävlingsregler för seniorserien. 

 

Seniorserien spelas som en Bergerturnering i flera klasser, där alla möter alla i respektive klass. 

Antalet klasser beror av antalet anmälda spelare och av antalet speldagar. 

 

Segraren i klass 1 är garanterad plats I klass 1 nästkommande säsong.  

Segrarna I klass 2-4 är  garanterade uppflyttning en klass nästkommande säsong. 

Övriga deltagare I turneringarna inplaceras I resp. klass med utgångspunkt I resp. spelares ELO-tal 

med syfte att få så spelmässigt jämna grupper som möjligt. 

 

Betänketiden är alla drag på 90 min. + 30 sek. tidstillägg per drag från drag ett (mode 17 på 

schackklockan). 

 

Om flera spelare uppnår samma poäng sker särskiljning på följande sätt: 

 

1.    resultat i inbördes möte. 

2.    kvalitetspoäng enligt Sonneborn-Berger. 

3.    antal vinster. 

4.    antal svarta partier. 

5.    lottning. 

 

Kvalitetspoäng enligt Sonneborn-Berger beräknas genom att addera motståndarens poäng för varje 

vinst och addera hälften av motståndarens poäng för varje remi. 

 

När en spelare inte kan spela ett inplanerat parti på ordinarie dag ska motståndaren meddelas och 

ett nytt datum inplaneras för att kunna spela det uppskjutna partiet. Även tävlingsledaren ska 

informeras om detta. Ett uppskjutet parti måste färdigspelas inom två veckor, annars döms det av 

tävlingsledaren till 1*-0* (W.O) eller 0*-0*. Asterisk betyder att partiet ej ratingberäknas. 

 

En spelare bör inte ha mer än två uppskjutna partier samtidigt. Ett parti kan även spelas i förväg om 

båda spelarna är överens. Inget parti får skjutas upp till efter sista ronden. Om ett parti ändå kvarstår 

efter sista ronden skall det dömas 0*-0*. 

Det är tillåtet att komma överens om remi först när båda spelarna har utfört minst ett drag vardera. 

Om en av spelarna uteblir från ett inplanerat parti utan att först ha meddelat sin motståndare, ska 

schackklockan startas på föreskrivet klockslag och om motståndaren inte anländer och utför ett drag 

inom en halvtimme efter detta, ska partiet dömas som vinst på W.O. för den närvarande spelaren. 

 

Om en spelare tvingas bryta turneringen skall resultaten mot den spelaren räknas, om nämnda 

spelare har fullbordat mer än hälften av alla partier och resterande partier ska räknas som W.O. vinst 

för respektive motståndare. Om spelare som bryter turneringen har spelat färre än hälften av sina 

partier skall samtliga av spelarens genomförda partier annulleras. 

 

Mobiltelefoner ska vara avstängda under spel. 

 

Protokollföring är inte obligatorisk, men underlättar för domaren vid eventuella tvister. 

I övrigt gäller FIDE:s schackregler http://www.schack.se/pdf/Regler%202018-PUBL.pdf 

http://www.schack.se/pdf/Regler%202018-PUBL.pdf

