Smeaheia skolesjakk og Rogaland skolesjakkutvalg (RSSU) har gleden av å invitere til

KM for skolelag i sjakk 2022
Sola videregående skole lørdag 23. april kl. 11:00
Sjakk er gøy – lagsjakk er ekstra gøy!

STED
Sola videregående skole, Åsenvegen 78, 4050 SANDNES

KLASSEINNDELING/OPPLEGG
Tre klasser, barneskoler, ungdomsskoler og videregående. Fire spillere + inntil to reserver pr lag. Seks runder monrad (man spiller
mot lag med ca. like mange poeng). Tenketid pr. spiller: 15 min. + 10 sek. pr. trekk.
NB. En trenger ikke være medlem av en skolesjakklubb for å kunne delta. Turneringen er åpen for alle skoler.

PREMIERING
De tre beste lagene i hver klasse blir premiert med medaljer til spillerne og pokaler til skolene.
Det blir bordpremier og deltakerpremier til alle.
Det blir også en særskilt premie til beste barneskolelag som har deltakere bestående kun av spillere fra fjerde klasse og yngre.

KVALIFISERING TIL NM FOR SKOLELAG
KM er kvalifiserende til NM for skolelag arrangør og tidspunkt er ikke bestemt.

PROGRAM
Registrering 09:30-10:30
1. runde 11.00-11.50
2. runde ca. 12.00-12.50
3. runde ca. 13.00-13.50

Pause 13.50-14.10
4. runde 14.10-15.00
5. runde ca. 15.10-16.00
6. runde ca. 16.10-17.00

Premieutd. Ca. 17.10

KANTINE
Det vil være en kantine med salg av vafler, pølser, brus, kaffe med mer som er åpent under hele mesterskapet.

STARTKONTINGENT
Kr 500 pr lag

PÅMELDING
Påmeldingsfrist: torsdag 21. april. Påmelding til post@smeaheiaskolesjakk.no
Ved påmelding, benytt eget skjema for å oppgi navn på spillere/lagleder.

BETALING
Frist for betaling av startkontingent er torsdag 21. april. Kontonummer: 3250.25.79478. NB. Merk innbetalingen med skole og
lagnavn.

SPØRSMÅL
Spørsmål i forbindelse med turneringen kan stilles pr. mail til post@smeaheiaskolesjakk.no eller pr. telefon til ansvarlig
Ivbjørn Nimki, telf. 97 50 72 94.

Postadresse: Hanalia 3, 4328 SANDNES – epost: post@smeaheiaskolesjakk.no
http://smeaheiaskolesjakk.no/
Mobilnr. 98209975
Org.nr.: 994 967 134
Bankkontonr. 3250.25.79478

KM FOR SKOLELAG I SJAKK 2022
SKJEMA FOR PÅMELDING
Merk påmeldingsfristen torsdag 21.april!

NAVN PÅ LAG:
SKOLE:
Navn

Fødselsdato

Spiller – bord 1:
Spiller – bord 2:
Spiller – bord 3:
Spiller – bord 4:
Spiller – reserve 1:
Spiller – reserve 2:

Navn:
Lagleder:

Mail:
Mobilnr.:

Påmeldingen sendes til post@smeaheiaskolesjakk senest 21. april
Innbetaling av startkontingent kr. 500 pr. lag til kontonr. 3250.25.79478 innen 21. april
Arrangøren forbeholder seg retten til å sette en begrensning av antall påmeldte lag på grunn av
kapasitetshensyn (størrelse på spillelokalet og sjakkutstyr)

