Hå skulesjakk og RSSU
(Rogaland skolesjakkutvalg)
Inviterer til
KM for barn / ungdom 2018
Lørdag 20. oktober 2018
Sted: Varhaug Misjonshus, Ånestadvegen 21
4630 Varhaug
Oppmøte senest kl. 10.30
Spillestart kl. 11.00
Premieutdeling ca. kl 17.00
NB. KM er kvalifiserende for å kunne delta i NM for barn og ungdom i
Haugesund fredag 9. – søndag 11. november. Deltakere som ikke kan spille i
KM må søke RSSU om dispensasjon for å få lov til å spille i NM for ungdom.
Påmelding og betaling av startkontingent til Hå skulesjakk,
konto nr.: 3290.58.22674 før tirsdag 16. oktober. VIPPS nr 124693
For påmelding se Turneringsservice:
http://turneringsservice.sjakklubb.no/invitation.aspx?TID=KMRogalandindividuelt2018-Jarensjakklubb

NB: deltakere må være medlemmer i USF og registrert i Hypersys!
Turneringen har i utgangspunktet 6 runder monrad, 25 minutt pr. spiller pr.
parti.

Ved lav deltakelse kan klasser bli slått sammen, men premieringen vil
foregå klassevis med premier til 1.,2. og 3.plass og deltakerpremier til alle.

Det blir konkurrert i følgende 7 klasser med aldersgrense etter det året
spilleren fyller denne alderen.
•
•
•
•
•
•

•

A: 17 - 26 år (født 1992 - 2001)
B: 15 - 16 år (født 2002 - 2003)
C: 13 - 14 år ( født 2004 - 2005)
D: 12 år (født 2006)
E: 11 år (født 2007)
F: 10 år (født 2008)
G: 9 år og yngre (født 2009 eller senere)

Premiering til alle!
Startkontingent: kr. 200 i alle klasser. Ved påmelding eller betaling etter
fristen tirsdag 16. oktober: kr 250.
Innbetales til Hå skulesjakk sin konto: 3290 58 22674

eller Hå skulesjakk sitt VIPPSnr: 124693
(husk å angi navn på spiller)

Turneringsleder:

John Breiland

Det vil være kafé under turneringen.
Har du spørsmål om turneringen, ta kontakt med Per-Arvid
Jakobsen , tlf 92617652, e-post: sjakkper@lyse.net
Velkommen til en hyggelig sjakkdag på Varhaug!
Torleiv Broch-Austvoll

Per-Arvid Jakobsen

Leder RSSU

Leder Hå skulesjakk

