Skol-SM för flickor
Tävlingsbestämmelser
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1. ALLMÄNT
1.1			Skol-SM för flickor spelas årligen och anordnas normalt i januari.
1.2			Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Sveriges Schackförbund som går i
förskola, grundskola, gymnasium, arbetsmarknadsutbildning samt postgymnasial
utbildning i Sverige.
1.3			Svensk medborgare som går i utländsk skola får delta i tävlingen, dock utan
möjlighet att vinna en SM-titel.
1.4			Klassindelning:
Klass

Ålder

Antal ronder

Betänketid per spelare

A

17-20 år

8 ronder

45 minuter + 10 sek/drag

B

14-16 år

8 ronder

45 minuter + 10 sek/drag

C

11-13 år

8 ronder

45 minuter + 10 sek/drag

D

-10 år

11 ronder

15 minuter + 10 sek/drag

				 Med ålder avses den ålder man uppnår under det kalenderår tävlingen spelas.

2. ARRANGEMANG
2.1			Ansökan om att arrangera Skol-SM för flickor görs till Sveriges Schackförbunds
kansli, Kabelvägen 19, 602 10 Norrköping eller till kansliet@schack.se. Ansökan
ska göras senast 31 oktober (drygt ett år före tävlingen).
2.2			SSF:s blankett för Ansökan om arrangemang av skoltävling ska användas.
2.3			SSF:s skolkommitté utser arrangör senast 31 december (drygt ett år före tävlingen)
och fastställer i samband med detta beslut startavgift.
2.4			Inbjudan och webbsida ska vara klar senast tre månader före tävlingen.
2.5			SSF utser och bekostar en huvuddomare för tävlingen: Övriga domare och
funktionärer tillhandahålls av arrangören.
2.6			SSF tillhandahåller system för webbanmälan, som praktiskt sköts av arrangören.
2.7			Arrangören ansvarar för att resultat rapporteras på Internet fortlöpande under
tävlingens gång.

3. REGLER
3.1			Skol-SM för flickor lottas enligt Monrads system.
3.2			Fides schackregler för partier med minst 60 minuters betänketid tillämpas i alla
klasser, såvida inget annat sägs nedan.
3.3			Ingen protokollsplikt förekommer.
3.4			Domare kan utdöma tilläggsminut vid feldrag.
3.5			En spelare vars mobiltelefon avger ljud inom spelområdet ska varnas. Domaren
fastställer eventuell ytterligare bestraffning.
3.6			Spelare som inte infunnit sig vid brädet senast 30 minuter efter utsatt starttid
förlorar matchen på walk over.
3.7			Huvuddomares beslut är definitivt och kan inte överklagas.

4. SÄRSKILJNING
4.1			SSF:s regler för särskiljning tillämpas (se SSF:s tävlingsbestämmelser). Dock
ersätts lottning av särspel i de fall särskiljningen gäller en SM-titel.
4.2 		Särspel spelas i form av två blixtpartier med fem minuters betänketid per
spelare (ett vitt och ett svart parti var). Om det fortfarande är oavgjort spelas ett
Harmagedonparti där vit har sex minuter, svart har fem minuter och vit måste
vinna.

5. PRISER OCH KVALIFICERING
5.1			Minnespriser utdelas till samtliga deltagare och priser till minst den främsta
tredjedelen i varje grupp.
5.2			I grupp A-C är de två högst placerade kvalificerade till individuella Skol-NM för
flickor innevarande år.

