Västergötlands Schackförbund
Tävlingsbestämmelser Distriktsserien
Rätt att delta i Distriktsserien har alla lag som inte deltar i Allsvenska serien.
Distriktsserien genomförs med tre sammandrag som utses av Tävlingskommittén.
Två sammandrag genomförs under hösten och det tredje under våren.
Beroende var lagen ligger geografiskt och antalet anmälda lag beslutar
tävlingsledningen
om tre utvalda spelplatser för sammandragen.
Vid behov kan lagen bli seedade inför det första sammandraget för att eventuellt dela
sammandraget för att om möjligt korta resorna.
Tävlingskommittén avgör vilket alternativ som är bäst lämpat för året.
Distriktsserien genomförs i sex ronder enligt Monrads system.
Vid mindre än 6 anmälda lag kan också en Bergergrupp bli aktuell.
Spelordningen är att två matcher genomförs på en dag enligt följande:
Rond 1 kl.10.00 - 13.00 Lunch kl.13.00 - 14.00
Rond 2 kl.14.00 - 17.00
Lunch finns att köpa i anslutning eller i närheten av spellokalen.
Betänketiden är 1 timma per spelare och tillägg med 30 sekunder från drag 1.
Den totala speltiden är således ca 3 timmar, och är ELO grundande.
Lagens storlek består av fyra spelare.
För en spelare gäller följande regler:
Om föreningen har ett åttamannalag som deltar i Allsvenska serien så kan man
använda en spelare från plats nr.7 på den gällande ratinglistan.
För föreningens andralag i Distriktsserien tillåts spelare med plats nr.11 o.s.v.
Detta innebär att vissa spelare kan delta både i Allsvenska serien samt
Distriktsserien men däremot inte i olika föreningar.
En spelare placeras i sitt lag efter aktuell ELO rating, det högsta på bord 1 o.s.v.
Saknas ELO placeras man fritt efter de som har ELO
Om man har två lag som deltar i Distriktsserien under året och föreningen har
önskemål att delta med två jämnstarka lag så är detta tillåtet.
För sen ankomst och om mobilen ringer följs SSF regler för de lägre divisionerna.
Avgiften för Walk Over motsvarar startavgiften eller enligt beslut.
Anmälningsförfarande och startavgiften anges på aktuell inbjudan

Distriktsmästare blir det lag som erövrar flest matchpoäng, därefter partipoäng.
Det segrande laget erövrar Västergötlands Schackförbunds diplom samt plaketter.
Priserna kommer att delas ut vid distriktskongressen samma år.

