Kristiansund Sjakklubb ønsker velkommen til

NORGESMESTERSKAP FOR
UNGDOMSLAG 2014
Spillested:

Rica Hotell Kristiansund.
Storgata 41, 6501 Kristiansund

Spilledato:

Kristiansund, 14.-16. mars 2014

Reise til Kristiansund:
Kvernberget flyplass ligger ca 10-15 min kjøretur fra spillelokalet. Det er direktefly fra Oslo, Bergen og
Trondheim med SAS og Widerøe. Det er også hurtigbåtforbindelse med Trondheim. Se
kystekspressen.no for rutetider.
Molde lufthavn, Årø ligger ca 1- 1,5t reise med Nettbuss fra spillelokalet. Avgang hver time fra Molde
fredag ettermiddag. Molde lufthavn har flygninger for SAS, Widerøe og Norwegian. Info om rutetider
hos nettbuss.no rute 11, Volda-Ålesund-Molde-Kristiansund
Det er gode P-muligheter ved spillestedet.
Klasseinndeling og spillesystem:
- Juniorlag
(f. 1988 eller senere)
- Ungdomslag (f. 1998 eller senere)
- Barnelag
(f. 2002 eller senere)
Hver klubb kan delta med et ubegrenset antall lag, bestående av fire spillere og inntil to innbyttere
som alle må være hovedmedlemmer av samme klubb/lokallag i USF.
Det spilles seks runder etter NSFs Monrad-system, med én runde fredag, tre lørdag og to søndag.
Betenkningstid per spiller: 1 time på 40 trekk og 30 min. ekstra på resten av partiet.
Det blir også en innbytterturnering for lagene, med betenkningstid 30 minutter.

Påmelding og startkontingent:
For å unngå forhøyet startkontingent må påmeldinger være oss i hende innen fredag 28. februar på
Turneringsservice eller på e-post til bjornben@hotmail.com
Ordinær startkontingent ved påmelding innen påmeldingsfristen er kr 800 pr. lag. Neste lag fra
samme klubb betaler kr. 700 og alle de neste lagene deretter igjen kr 600.

Startkontingent innbetales til:
Kristiansund sjakklubb
Hauggata 7
6509 Kristiansund
Konto nr:
3930.24.05216
Organisasjonsnummer: 980 283 496
Husk å opplyse hva innbetalingen gjelder og avsenderklubb.

Premiering:
Lagpremier til nummer 1, 2 og 3 i hvert mesterskap. Premiering til alle spillerne på best plasserte 1/3
av lagene i mesterskapene. Bestebordspremie til de med høyest poengscore på hvert enkelt bord.
Deltagerpremie til alle deltakere!

Spilleprogram:
Fredag 14. mars:
16.00-17.30:
18.00-18.15:
18.30-21.30:

Frammøte og registrering
Åpning
1.runde

Lørdag 15.mars:
9.00-12.00:
12.30-15.30:
16.00-19.00:

2.runde
3.runde
4.runde

Søndag 16.mars:
9.00-12.00:
5.runde
12.30-15.30: 6. runde
NB. Runde 6 kan starte tidligere om alle partiene i runde 5 er ferdig før maksimaltiden.
ca. kl. 16.00: Premieutdeling
Vi tar forbehold om endringer i oppsettet.

Overnatting:
Vi legger ikke opp til overnatting på skolen, men vi er behjelpelig med å finne enkel og rimelig
overnatting for dem som ønsker det.
Følgende avtale er gjort med spillestedet Rica Hotell Kristiansund:

Overnatting med helpensjon
Pr. døgn/ person
Enkeltrom
Kr. 1070
Dobbeltrom
Kr. 790,Trippelrom
Kr. 550,-

Overnatting med frokost
Pr. døgn/ person
Enkeltrom
Kr. 910,Dobbeltrom
Kr. 545,Trippelrom
Kr. 390,-

Helpensjon inkluderer;







Overnatting med Nordmøres beste frokost
Aftenbuffet med ulike varmretter
Lunsjbuffet med varmmat og dessertbuffet
Kaffebuffet hele dagen
Gratis trådløst internett
Konferanserom for spill

Booking gjøres samtidig med påmelding til Kristiansund Sjakklubb pr epost: bjornben@hotmail.com
Før opp ønsket romtype- (1-2 eller 3 manns), kontaktperson og navn på gjestene om dette er klart.
Husk også å opplyse om man ønsker helpensjon for noen- eller alle på rommet. Frist for booking av
rom på spillestedet til NM priser er satt til 26. februar.
Betaling skal skje direkte til hotellet.
Servering:
Det blir anledning til å kjøpe varm lunsj og aftenbuffet (middag) lørdag og søndag på spillestedet
(Rica Hotell). Prisen ved bestilling og betaling på forhånd er:
Lunsj:
Aftenbuffet:

kr 175,- pr dag.
kr 275,- pr. dag

Byen har i tillegg spisesteder for enhver smak, som Taste of Asia, Sjøstjernen, Peppes Pizza, Burger
King, Hong Kong Garden, Mona Lisa og ikke minst den lokale spesialiteten Fishan.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt
Tore Kristiansen
e-post: tore@ksk.no
Mobil: 95 91 62 65

Bjørn H. Benjaminsen
e-post: bjornben@hotmail.com
Mobil: 47 39 80 90

