Välkomna till världens roligaste schacktävling!
Schackfyran är en lagtävling i schack för grundskolans fjärde klass. Alla elever i
klassen får vara med i laget och chansen att vinna är större ju fler som ställer upp
eftersom även förlust ger poäng.
Tävlingen stärker klassammanhållningen och brukar vara ett minne för livet för
dem som är med!
Vi från Västerås Schackklubb kommer gärna och besöker er klass kostnadsfritt.
Under besöket berättar vi vad Schackfyran är och passar också på att lära ut
grunderna för schack, så att ni kan börja träna själva. Alla klasser som vi besöker
får fem schackspel av oss.
Tävlingen sker i flera steg. Västeråskvalen (se information på baksidan) spelas i
november på skoltid. De flesta klasserna brukar gå vidare till Västeråsfinalen som
spelas i februari. De bästa därifrån går till Länsfinalen som spelas i april och några
därifrån kvalificerar sig för den stora Riksfinalen, som numera spelas i ABB Arena
Syd här i Västerås.
För att boka ett klassbesök, kontakta Västerås Schackklubb senast den 15
september: Mats Sjödin, tel. 070-776 04 63, eller skicka ett mejl till
schackfyran@vasterasschack.se. Mer information vad gäller regler och annat kan
ni hitta på www.schackfyran.se.
Det är önskvärt att barnen tränar t.ex. en timme i veckan inför tävlingarna.
Eftersom schackklubben inte har resurser att träna alla klasser ser vi gärna att
föräldrar engagerar sig som ledare. Vi stöttar med utbildning och material.

Den första deltävlingen, Västeråskvalen, spelas den 17, 18, 19 och 20 november
på Växhuset enligt följande preliminära indelning. Om dag eller tid inte passar
finns möjlighet att byta!

Anmälan till tävlingen gör ni genom att skicka en klasslista i original – i
pappersform eller inskannad – till Västerås Schackklubb, Källgatan 9 A, 722 11
Västerås, eller schackfyran@vasterasschack.se. Det går också att överlämna listan
vid klassbesöket. Anmälan ska vara inne senast den 6 november. Ange även en
uppskattning på hur många från klassen som beräknas delta.
På tävlingsdagen ska klassen vara på plats senast angiven tid för avprickning.
Alla spelar tre matcher mot olika motståndare från annan klass. Poängen (1 för
förlust, 2 för oavgjort och 3 för vinst) summeras per klass och poängsumman
justeras så att resultaten blir jämförbara oberoende av klasstorlek.
För att gå vidare till Västeråsfinalen krävs 150 poäng. Dispenser kan ges för lag
som är nära poänggränsen. Alla som deltar i tävlingen får Schackfyrans
bronsmedalj!

