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För att ratingtal ska vara jämförbara spelare och klubbar emellan krävs en enhetlig tillämpning av ratingsystemet. Små-
lands Schackförbund rekommenderar därför att Sveriges Schackförbunds anvisningar följs. Anvisningarna bygger på 
det sk LASK-systemet. 

Startrating 
En spelare skall starta på ett ratingtal som kan antas motsvara spelstyrkan. Generellt gäller dock att nybörjare över 15 år 
ges 1300 och yngre 1200. 

Ratinggrundande partier och bokföring 
Endast partier ingående i tävlingar och med en minsta betänketid på två timmar per spelare är ratinggrundande.  
”Vänskapspartier” får således inte bokföras. Alla partier, utom WO, i en ratinggrundande turnering skall bokföras. 
Spelare med ett grundtal på 2200 eller högre får endast hälften av beräknad ratingförändring. Även halva poäng med-
räknas. Vid ny ratingperiod avrundas halvpoängen uppåt. 

Tal och ratingperioder 
Grundrating är det tal man har vid ny ratingperiods början. Detta tal får inte understiga 1200. Aktuell (flytande) rating är 
det tal man har efter varje spelat parti. 
Ex. Om en spelares aktuella ratingtal vid ingången av en ny ratingperiod är 1182 skall detta justeras uppåt till 1200 som 
sedan gäller som grundtal för den följande ratingperioden. 
Sveriges Schackförbunds tävlingsbestämmelser föreskriver tre ratingperioder: 1 januari, 1 maj och 1 september. Om en 
tävling sträcker sig över gränsen för en ratingperiod och det är orimligt att begära uppgift om nytt grundtal skall beräk-
ningen ske med de ”gamla” grundtalen. 
Ex. I Rilton Cup som sträcker sig över 1 januari och där en rond spelas varje dag beräknas ratingförändringen i hela 
turneringen med grundtalen från 1/9. Det nya grundtalet för 1/1 blir sedan det tal spelarna ligger på när samtliga  
partier i turneringen har medräknats. 
Vid klubbturneringar med ett parti i veckan skall nytt grundtal beräknas vid rätt tillfälle. 

Passivitetsavdrag 
Om en spelare är totalt inaktiv skall ratingta-
let sänkas med 50 poäng per år i tre år. Max-
imal sänkning är 150 poäng, dock ej så att 
grundtalet hamnar under 1200. Om en spela-
re varit inaktiv längre än tre år görs först en 
sänkning med 150 poäng och därefter en 
bedömning av aktuell spelstyrka. 

Rapportering 
Vid varje ny ratingperiod skall klubbarna 
skicka in en fullständig ratingförteckning till 
Smålands Schackförbund. Denna lista fun-
gerar också som spelarförteckning och skall 
därför innehålla samtliga rankade medlemmar 
som representerar kluben ordnade i rating-
ordning med den högst rankade överst. 
Ange även födelseår på samtliga spelare. 

Ratingtabell 
 Den högre rankade Den lägre rankade 

Poäng-
skillnad 

Vinst Remi Förlust Vinst Remi Förlust 

      0- 10 +16 0 -16 +16 0 -16 
  11- 33 +15 -1 -17 +17 +1 -15 

    34- 56 +14 -2 -18 +18 +2 -14 
  57- 79 +13 -3 -19 +19 +3 -13 
 80-102 +12 -4 -20 +20 +4 -12 

 103-126 +11 -5 -21 +21 +5 -11 
 127-151 +10 -6 -22 +22 +6 -10 
 152-178 +9 -7 -23 +23 +7 -9 
 179-207 +8 -8 -24 +24 +8 -8 
 208-236 +7 -9 -25 +25 +9 -7 
 237-270 +6 -10 -26 +26 +10 -6 
 271-308 +5 -11 -27 +27 +11 -5 
 309-352 +4 -12 -28 +28 +12 -4 
 353-409 +3 -13 -29 +29 +13 -3 
 410-499 +2 -14 -30 +30 +14 -2 
 500-       +1 -15 -31 +31 +15 -1 

 


