Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) inbjuder alla fjärdeklasser i länet
till

Schack4an – Länstävling/kval till riksfinal
Östersund lördagen den 4 april 2020
Lag

Lagen består av samtliga elever i respektive 4:e klass. Alla som deltar samlar poäng till klassen, så
det är en fördel att så många som möjligt från klassen som deltar! Om klassen är en 3-4:a eller
motsvarande har laget rätt att välja om 3:orna ska medräknas i klassen eller inte. – Om detta och
mer därtill – se reglerna: http://schack.se/schack-i-skolan/schackfyran/regler-schackfyran/

Tid/Plats
m.m.

Tävlingen spelas lördag 2020-04-04 i Östersunds sporthall, A-hallen, Samuel Permans gata 14.
OBS – Registrering i spellokalen senast kl. 10:15 (stopptid)! Ingen startavgift tas ut.
Spelet startar kl. 11:00, allt beräknas klart ca kl. 14:30.

Förplägnad

Varm korv 10 kr, med bröd 15 kr; kaffe/thé 10 kr (inkl. påtår); ”festis” och bullar etc. kommer att
kunna köpas i Sporthallen. Kontant eller swish. Deltagarna kan gärna ta med även egen förtäring.

Anmälan

Bör ske så snart som möjligt och senast den 29 februari 2020 till Christer Alkerud:
christer@alkerud.se samt kopia till Ingemar Olofsson: inolof@gmail.com.
Uppgifter som vi behöver:
– Skolans namn och klass – aktuell klasslista med födelsedatum (om sådan inte lämnats tidigare).
– Kontaktperson för klassen med e-postadress och telefonnr – klassläraren eller annan.
– Vilka elever som ska spela. Denna uppgift kan korrigeras vid behov.
– Önskat klubbmedlemskap (obligatoriskt men avgiftsfritt), antingen skolans egen
skolschackklubb om sådan finns eller en ”traditionell” schackklubb, t.ex. Schack 88 för
Strömsunds kommun, Bräcke SS för Bräcke kommun eller Östersunds SS för resten av länet.
– Medlemskap för 2020 bör vara ordnat i förväg med namnunderskrifter etc. – Se förfaringssätt
på denna länk: https://www.schack.se/blanketter/ansokan_om_medlemskap_2020.pdf

Tävlingen

Alla spelar fem ronder/partier mot elever från andra klasser. I första hand lottas spelare ihop som
har lika många poäng. Spelare från samma klass möts aldrig. Vinnaren i varje parti får 3 poäng och
förloraren 1 poäng. Vid remi (oavgjort) får spelarna 2 poäng vardera.
Efter varje rond läggs poängen för alla spelare i klassen ihop och ger klassens totalpoäng.
Poängsystemet utgår från en klass med 40 elever. Är man färre än 40 elever i klassen får man
tillskott av poäng i förhållande till klassens storlek (se länken med regler).
Speltiden för varje rond är totalt ca 15 minuter. De som då inte är klara blir ”avdömda”.
Personuppgifter datorbehandlas för att administrera tävlingen.

Riksfinalen

Nyhet för i år är att riksfinalen inte spelas i Västerås utan delas på två ställen. Man får välja mellan
lördagen den 30 maj 2020 i Helsingborg (Arenan) eller söndagen den 31 maj i Uppsala (Fyrishov).
Från vårt distrikt brukar vi få åtminstone 3-4 klasser kvalificerade till riksfinalen. https://schack.se/
schackfyran-far-tva-riksfinaler/

Priser

Alla som deltar i vår länstävling får Schack4ans guldmedalj! Vinnande lag får dessutom
inteckning i vandringspriset, en stor träkung, som får behållas i klassen ett år. Vandringspris gäller
även i Schack56an för femte- och sjätteklassare, som också spelar länstävling samtidigt med
Schack4an. Informera gärna era lärarkolleger om detta! Se separat inbjudan!

Frågor

Christer Alkerud, 070-172 89 83, Ingemar Olofsson, 070-395 39 16, se e-postadresser ovan, eller
undertecknad Sven-Olof Andersson.
Se även Sveriges SF:s Schack4an-webbplats: http://www.schackfyran.se samt denna sida om
riksfinalen: http://www.schack.se/schack-i-skolan/schackfyran/riksfinalen/

VÄLKOMNA!

Sven-Olof Andersson, ordf. J/H SF, 070- 362 25 53, soa.andersson@telia.com

