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Från:
Til:
Kopia:
Skickat:
Bifoga:
Ämne:

"Niklas Sidmat' "niklas.sidmar~schack.se;:
"viking.ab~telia.com;:
"tk~schack.se;:
den 27 februari 201311:19
Personbevis_David_Berczes_2013 _02_25. pdf
VB: Protest Elitserien

Hej Peter,

Nu har protest från SK Rockaden/Västerås SK inkommit. Som jag sa på telefon får ni lämna ett svar på
protesten innan TK fattar beslut, och vi behöver svaret inom fem dagar.
Mvh

/Niklas Sidmar, SSF:s kansli

Protest mot resultatet i elitseriematchen Västerås SK-SK Team Viking den 23 februari 2013

När laguppställningarna inför matchen i Elitserien 2012/13 mellan Västerås SK och SK Team Viking
tilkännagavs, reagerade Västerås över att SK Team Viking til synes hade tre utländska spelare (Bérczes,
lvanov och Volodin) ilaguppställningen. Ivanov och Volodin är registrerade som utlänningar i
spelarförteckningen, men inte Bérczes. André Nilsson frågade Peter Hlawatsch hur det låg til och fick til svar
att David Bérczes är född i Sverige, har svenskt personnummer och räknas som svensk.

En koll hos Skatteverket (se bifogat personbevis) ger vid handen att Bérczes visserligen har svenskt
personnummer och är född i Sverige (men av föräldrar med utländskt medborgarskap), utfytade vid 2Yi års
ålder och varken är folkbokförd i Sverige eller svensk medborgare, vilket får stora konsekvenser för
matchresultatet, som initialt skrevs till 2-6:

Matchresultat rond 6 Elitserien Allsvenskan 2012/13
Västerås SK 2291 - SK Team Viking 2506 2 - 6

FM Anders Eriksson 2340. GM Evgenij Agrest 2690 Y2 . Y2
André Nilsson 2300 - GM David Berczes 2592 O . 1

GM Ralf Åkesson 2490. GM Sergey lvanov 2612 O. 1
FM Johan Norberg 2336 - GM Aleksandr Volodin 2526 Y2 . Y2
FM Jürgen Brustkern 2270 - FM Bo Lindberg 2466 O - 1
CM Rasmus Janse 2284 - IM Dan Cramling 2392 O . 1

Anders Ylönen 2084. FM Jonathan 2424 O - 1
Westerberg

2231 - FM Peter Bergström

Bord 1:
Bord 2:
Bord 3:
Bord 4:
Bord 5:
Bord 6:
Bord 7:

Bord 8: CM Erik Norberg 2353 1 . O

Matchen är

slutspelad

Vi tar en titt i de allsvenska tävlingsbestämmelserna:

7.5 Vid fel placering ska såväl för högt som för lågt placerad spelare förlora eventuella

poäng, och motståndaren tildelas poängen.

7.6 En spelare som av något skäl inte har rätt att delta i matchen betraktas som
felplacerad och får til följd att även spelare på efterföljande bord är felplacerade.

Eftersom Bérczes inte är upptagen som utlänning vid registreringen och ifrågasattes före matchen får han
anses vara den spelare som enligt § 7.6 "inte har rätt att delta ¡matchen", vilket innebär att Västerås vinner
matchen med 7%-Yi.
En annan regeltolkning är att den lägst placerade utlänningen (Volodin) anses vara den som inte får spela,
vilket innebär att Västerås vinner med SYi-2Yi. Den senare tolkningen bortser dock helt från den diskussion
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som fördes före matchen.

Bifogas: Personbevis för David Bérczes
Protestavgift har i dag betalats til SvSF pg

Stockholm och Västerås den 27 februari 2013

Lennart Örnmarker, Ordförande SK Rockaden

André Nilsson, Ordförande Västerås Schackklubb
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Sveriges Schackförbund
Kabelvägen 19,
602 10 Norrköping

kansliet~schack.se
CC: niklas.sidmar~schack.se

Angående protest mot resultatet i elitseriematchen Västerås SK-5K Team
Viking den 23 februari 20.13.

Så som inlämnad protest skall förstås anför klagande part att spelare Bérczes ej är
folkbokförd på det vis som reglerna föreskriver. Som stöd för sin ståndpunkt hänvisas til
Allsvenska serien 2012113 Tlivlingsbestlimmelser och Bérczes personbevis per 2013-02-25.

e 1) I §13 SVERIGES SCHACKFÖRBUNDS TÄVLINGSBESTÄMMELSER (Antagna vid
styrelsemöte den 19 februari 2012) finner man att " Utländsk medborgare, som är
folkbokförd i Sverige före respektive tävling och som är medlem av til SSF ansluten
förening, har rätt att delta i SSF:s tävlingar"

2) Av §4.2.1 i Allsvenska serien 2012113 Tävlingsbestämmelser framgår att" För att få
representera allsvenskt lag som utländsk medborgare krävs att spelaren är
folkbokförd i Sverige vid registreringstillfället".

e

För att över huvud taget erhålla svenskt personnummer krävs att personen i fråga

folkbkförs i Sverige. §18 Folkbokfringslag (1991:481) För varje folkbokförd person
faststlills ett personnummer som identitetsbeteckning.

Av ovanstående kan vi dra slutsatsen att i varje fall inget brott mot §13 i Sveriges Schack-
förbunds tävlingsbestämmelser skett. Som vi förstår protesten föreligger heller ingen tvist i
denna fråga. Otvistigt är vidare att Bérczes har ett svenskt persnnummer. Otvistigt är med
andra ord att Bérczes var folkbokförd innan matchstart 23 feb.

e
När det gäller tävlingsbestämmelserna för Allsvenska serien 2012/13 4.2.1 är en - inte minst i
ljuset av §13 i Sveriges Schackförbunds tävlingsbestämmelser - rimlig tolkning av att
spelaren skall vara folkbokförd vid registreringstillfället, den att regelstifaren med detta avser
att det inte går för sig att låta registrera spelaren och först därefter folkbokföra spelaren i
Sverige för att betraktas som "svensk" i laguppställningen (även om folkbokförningen sker
innan tävlingen i fråga). Dvs att spelaren skall vara folkbokförd senast i samband med
registrering.

e Att vara "folkbokförd" innebär att man har ett svenskt personnummer. En annan och i och för
sig minst lika relevant innebörd är att man med "folkbokförd" menar att man är
mantalsskriven på en svensk fastighet och att personen det gäller samt dennes adress
återfnnes i folkbokföringsregistret. Att avregistreras från folkbokföringsregistret betyder just
det senare, att man inte längre har sin bostadsadress på en svensk fastighet (eller
avlider/dödförklaras). Att man ändå är folkbokförd i den meningen att man har kvar sitt
svenska personnummer förändras inte aven ny adress utanför Sverige.

Det är naturligtvis upp til Schacksverige att själv bestämma vilka regler man vil tillämpa för
sina tävlingar och SSF:s TK är yterst regelansvarig för Allsvenska seriesystemet. I varje fall
står det klart att med nuvarande lydelser går det inte att utläsa vilken regelstifarens avsikt
var när man i tävlingsbestämmelserna valde att utan närmare precision lägga vikt vid
begreppet folkbkförd .
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När det gäller aktuellt fall har vi ändå en vägledning i hur TK resonerar. Eller i va~e fall hur
en del av TK resonerade för ett drygt år sedan.

I januari 2012 fick Team Viking nämligen en kontrollfråga från SSF om David Bérczes var
folkbokförd i Sverige. Vi svarade att han är född i Sverige och har ett svenskt personnummer.
Kent Vänman ställde frågan och fick svar från Team Viking genom Lennart Brorsson. Kent i
sin tur skickade vidare vårt svar til Niklas Sidmar. Team Viking hade ingen anledning att inte
se avsaknaden av yterligare korrespondens i frågan annat än som en acceptans av Team
Vikings inställning - den att Bérczes skall betraktas som "svensk" i spelarregistreringen.
Bérczes är sedan 2011 spelarregistrerad som svensk.

e
Att Schacksverige och SSF kan besluta om vilka regler som skall tilämpas är nog egentligen
en sanning med en viss eller rent aven rejäl nypa modifikation. I va~e fall avseende regler
som skulle kunna sätta den fria rörligheten inom unionen ur speL. Dvs artikel 45 i EUF-
fördraget. På samma vis som annan lagstining, regelsamlingar och förordningar har att
anpassa sig skall nog rätteligen även Sveriges Schackförbunds tävlingsbestämmelser och
Allsvenska serien 2012/13 Tävlingsbestämmelser läsas och tilämpas på så vis att ingen
diskriminering sker mot medborgare inom unionen. Dvs att med utländsk medborgare och
utländska spelare avses numera person och spelare som inte är medborgare inom EUÆES.e David Bérczes är Ungersk medborgare, professionell schackspelare ,från ett land inom
unionen. Bérczes erhåller ersätting på samma vis som flertl andra spelare i Team Viking
och andra lag i Allsvenska seriespelet. Att inte behandla Bérczes (och naturligtvis alla andra
spelare inom EU/EES) på samma vis som inhemska svenska spelare är brott mot den fria
rörligheten inom EU.

Sammanfattningsvis hemställer Team Viking att föreliggande protest avslås av följande skäL.

e

Bérczes är folkbokförd och registrerad på det vis att han i lagsammanhang skall
betrakts som svensk. i vart fall kan man inte entydigt med föreliggande
regelverk utäsa att så inte är fallet.
TK har för ett drygt år sedan accpterat Team Vikings förklaring til varför Bérczes
skall registreras som svensk.
Att inte jämställa Bérczes med vilken inhemsk svensk spelare som helst är
diskriminering och brott mot artikel 45 i EUF-fördraget. Lag vilken är överordnad
nationell och övrigt regelverk.

Team Viking är av den bestämda uppfattningen att det är fullt tilräckligt med ett av uppräk-
nade skäl til varför föreliggande protest skall avslås.

II)

i)

II)

e En översyn av gällande regelverk synes som vi ser det mycket lämpligt. En genväg kan
mycket väl vara att låta initiera en rättlig prövning. Inte minst för att på så vis slutgiltigt få
besked och vägledning för framtiden.

Täby 2012-03-04

SK Team Vikin

~..~..'........
Peter Hlawatsè .

Bilaga: E-postkorrespondens januari 2012 angående om Bérczes är folkbokförd i Sverige.
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Flin: Kent Vänman rmailto:kent.vanmanCÇschack,se)

Skickat: den 17 januari 2012 11:32

Till: 'I brorson'
Kopia: 'Niklas Sidmar'
Ämne: SV: David Berces

Hej Lennart, jag bollar vidare dina frågeställningar till Niklas som jobbar mest med
med lemsreg istreringen:

Vänligen
Kent

Flin: Ibrorsn rmailto:lbrorson(Qbredband.net)

Skickat: den 17 januari 2012 11:27

Till: 'Kent Vänman'
Kopia: bun(Qsollentuna.se; Darit; Göran Klar

Ämne: SV: David Berczes

Hej Kent,

Han är född i Borås och har kvar sitt svenska person nr.

Mvh

Lenn

Flin: Kent Vänman (mailto:kent.vanman(cschack.se)

Skickat: den 17 januari 2012 10:26

Till: Ibrorn(§bredband.net
Ämne: David Berczes

Hej Lennar, enlgt spelaegiseringen är David Berczes folkbokfòrd i Sverige? Stämer
det?

Vänligen
Kent
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Viking

Från: "Niklas Sidmat' "niklas.sidmar~schack.se;:
Til: IlAndré Nilssonll "andre.nilsson~mbox305.tele2.se;:; IlÖrnmarker, Lennart'"

"Lennart. Ornmarker~kgk.se;:; "viking .ab~telia.com;:
Kopia: "tk~schack.se;:
Skickat: den 11 mars 2013 19:54
Ämne: Beslut ¡protestärende
Tävlings- och regelkommittén har behandlat protesten från SK Rockaden och Västerås SK avseende David

Berczes deltagande i matchen Västerås SK - SK Team Viking.

TK konstaterar att Berczes är att betrakta som utländsk spelare och att han därför har registrerats och
använts på ett felaktigt sätt av SK Team Viking.

De argument som SK Team Viking har anfört till sitt försvar är inte tilräckliga för att frita klubben från
ansvar. Det är korrekt att frågan har varit uppe tidigare, men varken Sollentuna SK, där Berczes då var
registrerad, eller SK Team Viking har vare sig begärt eller fått något godkännande av sin tolkning av reglerna.

Då detta innebär att Team Viking i den aktuella matchen har spelat med tre utländska spelare är det enligt
TK:s bedömning den lägst placerade av dessa som ska betraktas som felplacerad.
TK beslutar därför att ändra resultatet i matchen från 2-6 till SYi-2Yi.

Beslutet kan överklagas till SSF:s styrelse, enligt vad som är fastställt i de allsvenska tävlingsbestämmelserna.

Stellan BrynelI och Tapio Tikkanen har anmält jäv och deltog inte i beslutet.
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Sveriges Schackförbund
Att: Styelsen
Kabelvägen 19,
602 10 Norrköping

kanliet~schack.se
nias.sidmar~schack.se

Överklagan av TK:s beslut av protest från matchen Västerås SK - SK Team Vikg
2013-02-23. Protestavgift inbetald 2012-03-13.

Team Vikng noterar att TK mycket lakoniskt motiverar sitt beslut avseende inäm protest
elitseriematchen Västerås SK - SK Team Vikg 2013-02-23.

TK konstaterar att "Berczes är att betrakta som utländsk spelare" uta att hänvisa til vilken
tävlingsbestäelse dett skule motivera beslutet TK kommer fram til - att gila inämad
protest. TK bemöter inte Team Vikgs arguent om varör protesten skall avslås. Otvistigt
är att Berczes har ett svenskt personnumer och vidae följer av Folkbokfrigslag
(1991:481) att vare folkbokförd person har ett personnumer, §18 sama lag vilket reda i
Team Vikigs svaromål redogjordes för. Nu synes TK helt att ignorera sina egna
tävlingsbestäelser, nämigen 4.2.1 i Allsvenska serien 2012/13 Tävlingsbestäelser dä
det mycket tydligt framgår att utländsk medborgare Ïar representera allsvenskt lag som svensk
då man är folkbokförd i Sverige. Inte som TK nu resonerar att det är tillräckligt med att man
är utländsk medborgare för att inte räkas som "svensk" ilaguppställngen - oavsett om man
- och i motsatt til 4.2.1 - är folkbokförd eller inte.

I Team Vikngs svaromål til TK anges tre skäl, vilk varör sig är grd til, varör protesten

skall 'avvisas. Varv två av skälen ta fasta på de oklarheter som nuvarande

tävlingsbestäelser inehåller. Dels i frga om vilken inebörd som regelstiften hade

tä sig i begreppet folkbokförd och dels i fråga om man i tävlingsbestäelserna verkligen

kan diskrera spelare som ej är svensk medborgare men ändå är medborgare i anat

EUÆES-Iand. Tredje skälet är det att SSF:s agerande i samband med förfågnngar janua
2012 om Berczes är införd i spelaregistret på korrekt vis enligt gängse avtsrättsliga regler
är att betrak som ett medgivande av Team Vikgs inställng i frågan. Mer om det lite
längre fram.

TK har felakigt och mycket lättdigt i sitt beslut skyat över ansvarsfrågan helt på Team

Vikg. Med dett i bekantade - oklarheter i både tävlingsbestäelser och SSF:s hanterig
av frågan i övrigt - synes det poängavdrag som TK kommer fram til som ett mycket hår och
orättfärdigt straff Team Vikg har defintivt vart i god tro. Frå Team Vikig flnns inget
uppsåt til uppkommen sitution. ej heller vart oaksam på anat vis. Team Vikg har som
bekant många staka spelare att mönstra. En an spelare i stället för Berczes i laget hade
näppeligen ineburt någon större skillnad på matchresultatet. I en likande sitution i
Stockholms serien valde StSF /U att för en icke registrerad spelare att enbar förklara det
pariet som förlorat, inte något av de andra parierna i matchen.

När det gäller den korrespondens janua 2012 rörande om Berczes rätteligen i
spelaregistrerigen skal vara registrerad som folkbokförd i Sverige - nämigen att Kent
Vänan stäler den frågan til Lennar Brorsson som lämar svaret att han är född i Sverige



och ha svenskt personnumer är inget midre än en accept av Team Vikgs intälng i

frågan - dvs att det i spelaregistret EJ skall stå "JA" i kolumen för "EJ FOLKBOKFÖRD" .

Motsatsen är ju om man täer efter en ang, att föra Team Vikng bakom ljuset. Nämigen
att SSF stäler frågan, Ïar svar från Team Vikg och därefter väljer SSF att INTE acceptera
erhållet svar och ej heller meddelar Team Vikg dett. Genom dett agerande låter man
Team Vikng leva i vilfarelsen att det är korrekt att Berczes i spelaregistret är registrerad
som "svensk" ( eller rätte sagt - att det i rubrien " EJ FOLKBOKFÖD" är blan i
spelaregistret). Allt anat än att se SSF uteblivna yterligare korrespondens i frågan som en
accepta vore ohederligt och för övrgt även helt analogt med skrvelsen i avtlslagen § 2.1
(1) 2010.se andra menigen II För att bedöma om en part haftför avsikt att binda sig rättsligt,
ska hänsyn tas til den partens uttalanden och beteenden så som de skäligen bort uppfattas av

motparten. II

I dett fall är det Nikas Sidmar som fr Kent Vänan erhållet Team Vikngs svar. Om
Sidmar i sin tu behandlat svaret på vad man kan anse vara erforderligt vis eller ej faller
natuligtis helt och hållet tilbak på SSF. Oavsett dett vidhåller Team Vikg att det är av
central betydelse i ärendet att korrespondensen slutlgen hamade hos Niklas Sidmar. Som
möjligen, aldrg vidtog de mått och steg som borde gjorts. Vilket Sidmar av dett skäl i

protestäendet lämpligen borde anält jäv och ej deltait i beslutet.

Vidae noterar Team Vikng att Stellan BryelI anälde jäv och ej deltog i beslutet. Skälet
framgår ej av erhållet svar från TK. Att det riigen torde vara akell toppstrd i Elitserien

hedrar Bryels ställngstagande. Av sama skä som vi ser det, borde även Bryels
lagkamat i Limhams SK, Anl Surender anält jäv.

Enligt vad Team Vikig har fàtt förklarat krävs det ett majoritetsbeslut av ledamöterna i TK
fOr att TK skall kua bifall en protest. Team Vikg kan inte se hur denna matematik riar
med föreliggande beslut.

Team Vikig yrkar att den tävlings jur som kommer att utses återför ärendet til Tävlings-
och regelkommttén. Skäet til dett är att TK har att motivera sitt beslut med hänvisnig til
exak vilken eller vilka paragrafer i tävlingsbestäelsern och på vilket vis brott mot dem
har skett. Inte som nu att man motiverar som inednngsvis redan nämts sitt beslut mycket
fàordigt dessutom inte i överstäelse med gällande tävlingsbestäelser. Först däefter
kan man förstå och acceptera TK:s beslut eller på adekvat vis - om någon av parerna så
finner motiverat - överklaga til SSF:s styelse.

Vi anser för övrgt att TK om tävlingsjur går på yrkad linje - att återföra ärdet til

Tävlings- och regelkommttén - har att kommentera varr arikel 45 i EUF-fOrdraget inte
skulle gälla Schacksverige ( om TK nu är av den menigen). Dvs att där det i tävlings-
bestäelser och andra regler stå "utländsk" och motsvarande så skal det betyda person

som är medborgare i land utaör EUÆES. Att det efter det att Sverige ratificerade arikel 45 i
EUF-fördraget inte längre betyder medborgare i land utaör Sverige, Återföres inte ärendet

til TK har tävlingsjur att ta stälng til sama frga.

I 10.1 tävlingsbestäelserna stå mycket klar och tydligt att protest av i matchen ingående
lag så utgår avgift om 300 kr. Protest av tredje par 500 kr. I båda fallen skall enligt 10.2
protestavgifterna vara betada til SSF inom fem dagar från matchdatu. I föreliggande
protest har Västerås SK som i matchen ingående lag tilsaman med tredje paren SK



I~

Rockaden valt att gemensamt läma föreliggande protest. Inom fem dagar från matchdatu
ha till SSF inkommt 500 kr i protestavgift. Västerå SK och SK Rockaden valde, i stälet för
att läma varsin protests, att läma en gemensam protestsknvelse. Av
tävlingsbestäelsernas 10.1 och 10.2 kan inget anat utläsas än att för att denna
gemensama protest skall behandlas så skall totat 800 kr inommt til SSF inom fem dagar
från matchdatu. Av allt att döma har TK beslutat i ett protestäende som rätteligen enligt
gällande tävlingsbestäelser av näda skä aldrg borde behandlats.

Skall man vara riigt noga framgår av 10.1 och 10.2 protestavgiftema för Domarens beslut
som kan överklagas til Tävlings- och regelkommttén. Ingenting om att något anat skule

kua överklagas fem dagar efter matchdatu. I föreliggande protest näms över huvud taget
inget om något beslut från domaren som Västerås SK och SK Rockade protesterar mot. Man
kude mycket väl täa sig att domaren tilät Berczes att spela trots den diskussion som
fõregick matchstart

Inan sta av matchen mot Västerås blev jag nämigen tilfrågad av André Nilsson, lagledae

för Västerås SK, hur det stod til med David Berczes. Visserligen svarade jag felakigt att han
var född i Örebro istället för i Skara men att han i vaie fall har svenskt personnumer och är
registrerad som svensk spelare. André Nilsson eller vilken spelare eller fuionär som helst
i spellokalen kunde då mycket väl mena att det inte är tillräckligt för att Berczes skall
betrak som "svensk" i lagppstälngen. Domaren kude ändå tilåtit Berczes att spela och
den protest som sedermera inom hade i sådana fall vart i överstäande med 10.2 - att

domaens beslut ka överklagas til TK.

Oavsett om tävlingsjur går på den linje som ovan konstaterats - att det rätteligen och av två
olika skäl inte föreligger någon korrekt protest yrkar ändå Team Vikng att övrga
frgestälnngar och påpekande på lämpligt vis behandlas och kommer til avgörande. Att
tävlingsjur, TK eller anan par som utses behandlar utstående frågor. Vilken defition av

"folkbokförd / ej folkbokförd" skall man lämpligen tilämpa? Kan vi verkligen bortse från
arikel 45 i EUF-fõrdraget etc.

Inga helt lätt frågor men sist och slutligen vil vi ju alla tävla och spela schack. Att framöver
inte behöva rama ner i spetsfudig jurdik eller regeltolkng.
På sedvanigt vis vid överklagande hänvisas fõmtom til föreliggande handling natuligtis

även til Team Vikgs til TK 4 mars inämande inaga angående protesten med
medföljande bilaga angående mejlkorrespondens janua 2012.


