
Sveriges Schackförbund och Västerås Schackklubb inbjuder till

Skollag-SM 2012
Växhuset, Västerås 21–22 april

Allmänt
SM-tävlingen är öppen för samtliga grund- och 
gymnasie skolor i Sverige och spelas mellan skol lag med 
fyra spelare i varje lag. De fullständiga reglerna finns på 
Sveriges Schackförbunds hemsida.

Information
Överledare för evenemanget är Mats Sjödin, tel. 
070-776 04 63 eller e-post kansli@vasterasschack.se.

Kvalificering
Varje distrikt som är anslutet till Sveriges Schack-
förbund har rätt att sända ett lag i varje stadium till 
riksfinalen. Ytterligare platser baseras på antalet del-
tagande lag i distriktsmästerskapen. Om antalet lag i 
distriktsmästerskapen är minst 6 i ett stadium, erhålles 
en extraplats i detta stadium. Ytterligare extraplatser fås 
vid 12, 18, 24 och 36 lag. Därefter fås en extraplats för vart 
12:e deltagande lag.
 Fjolårssegrarna har en extraplats. Detta dock om minst 
tre spelare finns kvar från det vinnande laget och att dessa 
inte har bytt stadium.
 Arrangörsklubben har en extraplats i varje stadium.
 Alla gymnasielag får delta utan kvalificering.

Spelform
Låg- och mellanstadiet spelar 8 ronder monrad med 30 
minuter per spelare och parti. Högstadiet och gymnasiet 
spelar 6 ronder monrad med 60 minuter per spelare och 
parti.

Klassindelning
Eleverna spelar i det stadium där de studerar. Dock får 
elev spela i högre stadium om skolan är densamma. 
Förskola räknas som skola. I Gymnasiet kan man delta till 
och med det år eleven fyller 20 år, i Högstadiet, (åk 7–9) 
till och med det år eleven fyller 17 år, i Mellanstadiet, (åk 
4–6) till och med det år eleven fyller 13 år och i Lågstadiet 
(åk 1–3) till och med det år eleven fyller 10 år.

Laguppställning
Lag ska bestå av fyra spelare samt valfritt antal reserver. 
Lagen anmäls i spelstyrkeordning och senast vid den 
personliga anmälan ska den slutgiltiga laguppställningen 
redovisas. Spelarnas inbördes ordning ska följa eventuell 
rating. Dock tillåts avvikelse från ratinglistan på maximalt 
100 poäng. Inbördes ordning får inte ändras mellan 
matcherna.



Priser
Lagpris och fem individuella priser ges till de 3 främsta 
lagen i varje stadium. Diplom ges till samtliga deltagare i 
lågstadieklassen. Prisutdelning för alla stadier sker cirka 
klockan 14:30 på söndagen.
 Vinnande lag från mellanstadiet och högstadiet får 
representera Sverige vid Skollag-NM.

Anmälan
Anmälan sker via mejl: kansli@vasterasschack.se. 
I anmälan är följande uppgifter obligatoriska: skola, 
distrikt, stadium, spelare och födelseår, samt önskemål av 
grupplogi. Samtidigt betalas anmälningsavgift eventuell 
grupplogi in på bankgiro: 5579-4937. Vid inbetalning ange 
skola och stadium. Anmälningsavgiften är 300 kronor 
per lag. Sista anmälningsdag är den 15 april  2012.
 Personlig anmälan sker på första speldagen senast en 
timme innan första ronden.

Mat
Kiosk med smörgåsar, kaffe, läsk, frukt och godis finns 
i spellokalen. Spel lokalen är belägen i centrala Västerås 
och det finns gott om restauranger i närheten.

Boende
Vi rekommenderar trivsamma Hotell Arkad (tel. 021-
12 04 80, www.hotellarkad.se) tvärs över gatan från 
spellokalen. De erbjuder följande förmånliga priser: 
enkel rum 550 kr, dubbelrum 750 kr, 3-bäddsrum 850 
kr, 3-bäddsrum med pentry 950 kr, svit 4 personer med 
pentry 1195 kr samt svit 5 personer med pentry 1 295 kr. 
Använd koden ”SCHACK” när ni bokar!
 Grupplogi finns i spellokalen och kan beställas för 60 
kronor per natt och person. Begränsat antal platser!

Vägbeskrivning
Adressen till spellokalen är Växhuset, Viktor Larssons 
plats, Västerås. För väg beskrivning, sök på exempel vis 
www.eniro.se. Växhuset ligger fem minuters promenad 
från järnvägsstationen.

Spelprogram

Gymnasiet och
högstadiet

Mellanstadiet och
lågstadiet

Lördag
11:00–12:00 Anmälan 11:00–12:00 Anmälan
13:00–15:00 Rond 1 13:00–14:00 Rond 1
15:15–17:15 Rond 2 14:15–15:15 Rond 2
Middag 15:30–16:30 Rond 3
18:00–20:00 Rond 3 Middag
20:15–22:15 Rond 4 18:00–19:00 Rond 4

19:15–20:15 Rond 5

Söndag
07:30–09:00 Frukost 07:30–09:00 Frukost
09:15–11:15 Rond 5 09:15–10:15 Rond 6
Lunch 10:30–11:30 Rond 7
12:15–14:15 Rond 6 Lunch

13:00–14:00 Rond 8

Prisutdelning ca 14:30

Välkomna till Västerås!


