
 
 

 

Mötesprotokoll –Ungdomstävlingskommittén 

 

Skype torsdag 25 augusti 2016 20:00 

 

§1  Mötets öppnande 

 Ordförande öppnade mötet 

 

§2  Fastställande av dagordning 

 Dagordningen kompletterades med dispensansökan för Margo Zarytovskaya. 

 

§3  Val av protokollförare  

Patrik Eriksson valdes som detta. 

 

§4  Föregående mötesprotokoll. 

 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§5 Rapport från tävlingar 2016 

- Schackfyran, problem med inga utbildade domare.  

Eftersom Kent ej var närvarande så fick vi ingen mer info än så.  

Schack4anmästaren (Joel), sköttes utmärkt av Kent V, bra arrangemang, 

128 lag. 

- Yes 2 Chess (Joel, inget nytt) 

- Kadettallsvenskan, (Patrik hade anmärkningar på skrivelser på Schack.se, 

inga värderingar skall göras, dvs neutrala texter). 

 

§6 Arrangör kommande tävlingar 

Rockaden kommer lämna in ansökan Skol-lag SM (ev har ansökan lämnats in, 

vi får kolla med Kent). 

Inga arrangörer klara för Kadettallsvenskans Norra kval samt skol-lag SM 2017. 

 

§7 Förslag till regeländringar, se bifogat dokument 

 

Diskuterade ”ungdomsregler” tex snabbschackregel att det inte blir partiförlust 

utan endast tilläggsminut. Tydlighet saknas, tex borde 3 feldrag vara 

partiförlust. Så SSF:s regler för ungdomsschack måste formaliseras vid nästa 

fysiska möte så vi får med Tapios anmärkningar också. Gällande Skol-SM i 

Lindesberg meddelar vi vår tolkning hur regeltillämpning bör utföras som anges 

i inbjudan. PO stämmer av med Tapio och informerar arrangören. 

 

Avseende regeln i Skol-SM och Flick-SM om att en svensk medborgare i 

utländsk skola får vara med men kan inte vinna (vilket en utländsk spelare i en 

svensk skola kan) bör ses över enligt UTK. 

UTK anför till PO att informera regelkommittén om vår ståndpunkt. 

 

Gällande Skollag SM så har arrangören en egen plats. Samtal fördes. 

 



 
Kadett och Minor SM, minst 12 anmälda måste vara med för tävlingen då måste 

9 ronder spelas. Överlämnas till TK, förslag fanns tex. med 2 ronder 

snabbschack. 

 

§8  Organisationsförändring UTK 

Enligt ett förslag ska ungdomstävlingarna, förutom Schackfyran, Yes2chess och 

Si2chess, överflyttas till TK. I och med detta så meddelade Mats Harrén och 

Patrik Eriksson att de avgår från UTK omgående. 

 

§9 Övrig fråga: Dispens ansökan för Margo Zarytovskaya ang. att räknas som 

svensk i SSF:s tävlingar. 

UTK föreslår att TK handlägger frågan. Per-Olov lämnar dock UTK:s 

synpunkter till TK. 

 

§10  Nästa möte 

 Inställt 

 

§11 Mötets avslutande 

 Ordförande avslutade mötet och tackade för gott samarbete i UTK. 

 


