
Anmälan Elo-turnering.         Jan2023  
  
Anmälan av Elo-turnering ska göras minst tio dagar före första ronden.  
För att minska risken för misstag, så att en tävling inte registreras på rätt sätt, är arrangören nu 
delansvarig genom en skyldighet att kontrollera att registreringen visas hos FIDE. Om denna 
kontroll görs en vecka före första ronden, så finns tid att rätta ev. misstag, så att tävlingen kan 
registreras i rätt tid.  
Anmälan av titelturnering ska göras minst fem veckor före första ronden! 
Om ronder flyttas, så att rapporteringen ändras, meddela det när ändringen beslutats. 
Se mera på https://schack.se/tavlingar/regler-och-bestammelser/elorankade-tavlingar/    
 
Uppgifter som behövs för anmälan. Helst i Word-format. 
 
Tävlingens namn. En rad per 

grupp, (om grupper) 

 

Spelort  

Antal spelare, (ev. gissning) 

För varje grupp om grupper 

 

Antal ronder (för varje grupp)  

Datum för alla ronder. 

Ska rapporteras månadsvis om 

mer än 30 dagar. 

 

Om datum för ronder ändras, så meddela det. 

Meddela gärna när månadens ronder finns rapporterade 

Monrad eller schweizer  

Domare namn och FIDE ID  

Betänketid(er)  

Uppgiftslämnare  

 
Anm. 1. Om anmälda ronddatum alltid hålls, kan RO hämta rapporten om lottningen görs i 
medlemssystemet. Tävlingens namn skall då vara samma som i anmälan. Det gäller i regel för 



serier, medan KM och liknande ofta får uppskjutna partier. Uppskjutna partier som spelas efter 
att rapporten skickats in kommer inte att ratingberäknas. 
Ratingrapport ska skickas till ratingofficeren senast en vecka efter sista ronden eller sista 
ronden i månaden om månadsrapportering gäller. 
Var mycket noga med FIDE ID, så att rätt spelare ratingförs.  

- Du kan kontrollera att ratingofficeren har registrerat tävlingen på: 

http://ratings.fide.com/tournament_list.phtml?moder=ev_code&country=SWE  

Titta på månaden efter sista ronden. 

 
- Du kan efter tävlingen kontrollera att ratingofficeren har skickat rapporten till FIDE på:  

http://ratings.fide.com/archive.phtml . Titta på månaden efter sista ronden. 

 
Alla domare måste finnas med bland de av SSF hos FIDE registrerade domare, som finns på 
https://arbiters.fide.com/wp-content/uploads/Database/List_of_Arbiters.pdf 
 
 


