Protokoll – TK-möte 27 maj 2019 9.00-11.00
Telefonmöte
Närvarande: Håkan Jalling (ordförande), Stellan Brynell, Tapio Tikkanen, Håkan Winfridsson, Niklas Sidmar
(adjungerad)
§1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades.

§2.

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes.

§3.

Val av protokollförare
Niklas valdes till protokollförare.

§4.

Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§5.

E-postbeslut
a)
SSF-tävlingar
-Veteran-SM i snabbschack 2019 arrangeras i Göteborg 5-6/10 av Majornas SS och SS
Manhem.
-Juniorallsvenskan 2019 arrangeras i Mölnlycke 22-24/11 i samarbete med SS Manhem.
-Flick-SM 2020 arrangeras i Örebro 17-19/1 i samarbete med Örebro SS
-Snabbschacks-SM för knattar och miniorer 2020 arrangeras i Stockholm 21/3 i samarbete
med SK Rockaden.
b)
Sammandrag 2019/20
TK har beslutat att förlägga slutsammandraget kommande säsong till Växjö. Håkan Jalling
deltog inte i diskussion eller beslut.

§6.

Rapporter
Inga rapporter förelåg.

§7.

Allsvenskan
a)
Ansökan om dispens från SA Fenix
SA Fenix flyttades ner från division III på grund av walkover i sista ronden, och har ansökt om
vakansplats säsongen 2019/20. TK beslutade att avslå dispensansökan.

§8.

GP-serien
TK beslutade att Kvibergspelen flyttas till sista helgen i september, då Västerås Open tidigare har
spelats, och att antalet deltävlingar säsongen 2019/20 fastställs till sju.

§9.

Tävlingsbestämmelser 2019/20
a) Särskiljning i Schweizerturneringar
Skillnader mellan SSF:s och Fides särskiljningsbestämmelser diskuterades, men TK beslutade att
inte göra någon ändring.

b) Eloregistrering av Kadettallsvenskans kvalspel
TK beslutade att i fortsättningen Eloregistrera Kadettallsvenskans kvalspel.
c) Lottning i lagtävlingar
TK beslutade att byta lottningssystem i lagtävlingar från Monrad till Fide-Schweizer.
d) WO-resultat i lagtävlingar
TK beslutade att wo-resultat i lagtävlingar ändras till 4-0 för tävlingar över sex bord och till 3-0
för tävlingar över fyra bord.
e) Dispensregler för utländska spelare i Kadett- och juniorallsvenskan
Dispensreglerna diskuterades, och TK beslutade att inte göra någon ändring.
f) Sekundärmedlemmar i lagtävlingar
Nuvarande regler diskuterades, och TK beslutade att inte göra någon ändring.
g) Sortering efter snabbschacks-Elo i tävlingar med olika beteänketider
TK beslutade att man i tävlingar med olika betänketider rekommenderar arrangörer att
använda samma Elotal för inlottning i hela tävlingen (normalt långparti-Elo).
Niklas återkommer med slutligt förslag till preliminär version av Tävlingsbestämmelserna, som
publiceras under sommaren. Definitiv version publiceras sedan i september.
§10.

Nästa möte
Nästa fysiska möte planeras till SM-veckan, preliminärt lördagen 6 juli.

§11.

Mötets avslutande
Mötet avslutades.

_____________________________
Niklas Sidmar, sekreterare

_____________________________

Justeras: Håkan Jalling, ordförande

