
Informasjon om det kommende KM for skolelag 2019 som arrangeres lørdag 23. 
mars. 

Mesterskapet blir arrangert på Liljevatnet skule på Knarrevik. Hvis man kommer 
kjørende på rv. 555 fra Bergen, skal man svinge av på andre avkjørselen fra til 
venstre etter Sotrabroen, skiltet Brattholmen og Valen. Skolen er ca. 400 m på høyre 
hånd etter avkjørsel. Det er gode parkeringsforhold og gratis parkering ved skolen. 

Vi kommer til å bruke gymsalen som spillesal. Inngangspartiet blir myldreområde for 
spillerne og ledsagerne mellom rundene, og vi har også et kioskutsalg på 
skolekjøkkenet. 

Registreringsfristen er kl 10.30. 1. runde starter klokken 11.00. Vi vil be om at kun 
lagkapteinene registrerer spillerne sine, og ikke hver enkelt spiller. Hvert av lagene 
består av 4 spillere og inntil 2 reserver. Spillerne må registreres i bordrekkefølge, 
hvor den antatt beste spilleren spiller på 1. bord. Lagoppstillingene kan endres for 
hver runde, men den innbyrdes bordrekkefølgen må være den samme gjennom hele 

turneringen. Det er lov å stille blandede lag med spillere fra to skoler, men 
minst tre av spillerne må gå på samme skole. Merk at slike blandede lag 
ikke kan bli kretsmestre.  

Før hver runde blir det lagt ut bordkort som viser hvor spillerne skal sitte. Bordkortene 
brukes også til å notere resultatet på etter endt parti. Det er vanlig å hilse på 
motstanderen med et håndtrykk før partiet starter, og når det avsluttes. Spillerne må 
stille opp igjen brikkene tilbake til utgangsstilling og ta med seg glass, flasker, papir 
o.l. som de har tatt med seg til bordet, slik at det er ryddig til neste runde. 

Inne i spillesalen skal det være helt stille mens spilling pågår. Selv om dette er en 

lagkonkurranse, er partiene som spilles mellom to individuelle spillere. Det 

er ikke tillatt å kommentere spillere eller pågående partier inne i salen - dette 

gjelder også medspillerne. Det er kun lagets kaptein og turneringsleder som har lov 

å snakke til spillerne som har aktive partier. Tilskuere må holde seg på god avstand 

fra spillerne, og aller helst oppholde seg utenfor spillesalen mesteparten av tiden. Det 

er vår erfaring at det legger mindre press på spillerne på denne måten. 

 

Spillerne har 10 min. betenkningstid og får g10 sek. per trekk. Det skal spilles 6 

runder. Det er ikke noteringsplikt, men vi vil legge frem noteringsskjema for spillere 

som ønsker å notere partiene sine. Det spilles etter hurtigsjakkreglene med følgende 

unntak:  

Vi tillater inntil to feiltrekk pr spiller og parti. Hvis motstanderen har mindre enn 5 min. 

igjen på klokken, får vedkommende 1 minutt ekstra tid. Dersom spilleren gjør et 

tredje feiltrekk, er partiet tapt. Spillerne kan stoppe klokkene hvis de ønsker at en 

turneringsleder skal komme bort til bordet, f.eks. for å påpeke et ulovlig trekk. 

 

I sluttstillingen rangeres lagene først etter lagpoeng, og deretter individuelle poeng. 

En vunnet lagkamp gir 2 poeng, mens uavgjort gir 1 poeng. 


