
 

Hallandsserien 2010/2011 
Hallands Schackförbund inbjuder härmed till Hallandsserien spelsäsongen 

2010/2011  
 

Nu börjar det bli dags att dra igång seriespelet igen! 
Vi från Hallands Schackförbund vill bjuda in till en distriktsserie med start den 10 
oktober. Observera att flera spelare kan spela med i allsvenskan och i 
Hallandsserien samtidigt. 

 
Lag: Lagen består av fyra spelare. En klubb kan ha flera lag och man kan också ha lag 

tillsammans med andra klubbar. 
 
Lottning: Lottning kommer att ske efter anmälningstiden (30/9). Antalet ronder kommer att 

bero på antalet lag. Vid behov körs dubbelrondig lottning. 
Speldagar är preliminärt följande: 

 Rond 1:  Söndag 10 oktober 10.00-14.00 Falkenberg 
 Rond 2: Söndag 21 november 10.00-14.00 

Rond 3:  Söndag  12 december  10.00-14.00 
Rond 4 Söndag 9 januari 10.00-14.00 
Rond 5:  Söndag 30 januari 10.00-14.00 

 Rond 6:  Söndag 13 alt. 20 februari 10.00-14.00 (beroende på 
Västgöta Open) 

 Rond 7:  Söndag 13 mars  10.00-14.00 Falkenberg 
  
 Vid problem med speldagar kontakta motståndarlaget eller tävlingsledningen. 

Rond 1 och 7 kommer att spelas som sammandrag i IOGTs lokaler i Falkenberg. 
 
Spelform:  Bergerlottning med betänketiden: 

2 timmar på 40 drag därefter 30 minuter per spelare för resten av partiet. 
 
Poängberäkning:  1 poäng för vinst, 1/2 poäng för remi och 0 poäng för förlust. 
 
Särskiljning:  Särskiljning enligt Hallands Schackförbund antagna särkskiljningsbestämmelser 

för lagmatcher. Alltså i turordning: 
1. Matchpoäng.  
2. Partipoäng.  
3. Inbördes resultat mellan lagen som kommit lika.  
4. Bästa resultat på första bord, andra bord, osv.  
5. Lottning. 

 
Avgifter:  200 kr startavgift per lag. Anmälningsavgiften betalas till Hallands Schackförbund 

innan första ronden.  
 
Reseersättning Reseersättning utgår enligt Hallands Schackförbunds regler för juniortävlingar. 

Dessa sökes separat som vanligt. 
 
Priser:  Priser till de tre bästa lagen i respektive serie. 
 
Anmälan:  Thorbjörn Palm via: 
 E-mail: thorbjorn.palm@schackihalland.net  

Telefon: 0730-979563 
senast 30 september. 

 
 Ange lagledare med namn, telefonnummer och e-mail. Laguppställning anges i 

respektive matchrapport för varje rond. 
 



Matchrapport: För varje rond förs en matchrapport liknande den i allsvenskan. Uppgifter om lag, 
lagledare, laguppställning, rond med mera finns med. Mallen kan skrivas ut från 
Hallands Schackförbunds hemsida.  

 
Matchdomare Lagledarna för respektive lag utses till matchdomare om inte lagen bestämmer 

något annat. 
 
Resultatrapportering: Hemmalaget ansvarar för resultatrapportering. Resultatet mailas in senast 2 dagar 

efter speldag. Klubbarna behåller varsitt original av matchrapporten med 
underskrifter av matchdomare. Observera att all matchrapportering sker via mail, 
papperoriginalen behålles av respektive klubb. Resultat och tabell kommer att 
finnas på Hallands Schackförbunds hemsida. 

 
Övrigt:  Tävlingsledningen förbehåller sig rätten till ändring vid behov. 
 
 VÄLKOMMEN TILL EN SPÄNNANDE TÄVLINGSSERIE! 
 


