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INNBYDELSE TIL ØSTLANDSSERIEN 2016/2017
Alle klubber på Østlandet (Sone 1) innbys til en ny sesong av Østlandsserien.
Følgende spilleplan er satt opp for sesongen:
1. DIVISJON
29.-30.10. 2016:
1. og 2. runde
3.-4.12. 2016:
3. runde
14.-15.1. 2017:
4.-5. runde
4.-5.2.
2017:
6.-7. runde
4.-5.3.
2017:
8.-9. runde

2. DIVISJON
1. runde
2. runde
3.-4. runde
5. runde
6.-.7. runde

3. OG 4. DIVISJON
1. runde
2. runde
3. runde
4. runde
5. runde

I år vil andredivisjon spilles med 8 lag. Helger med enkelrunde er det mulig å spille på lørdag dersom begge
lag er enige.


Siste runde i alle divisjoner skal spilles 5. mars 2017 kl. 12.00



Vinneren av 1. divisjon er klar for kvalifiseringskamp for Eliteserien. Kvalifiseringen til
Eliteserien spilles som Bergerturnering mellom de 4 sonevinnerne, 31. mars – 2. april 2017.

Startavgifter: 1. divisjon kr. 1650.-, 2. divisjon kr. 1050.-, 3. og 4. divisjon kr. 400.-.
Alle divisjoner blir FIDE-rated.

Det er tillatt å benytte seg av inntil to spillere pr. lag pr. serierunde som er medlem i klubber
som IKKE stiller lag i seriesjakken. Disse spillerne skal meldes inn til NSF senest en uke før 1.
serierunde.
Påmelding til NSF på innen 25. september 2016.
Bruk online-skjema eller vedlagt skjema.
Vi oppfordrer klubbene til å melde på så mange lag som mulig, men husk at påmelding er forpliktende, og sørg
på forhånd for at dere kan stille fullt lag i alle kamper!
Vedlagt finner dere en oversikt over hvilke lag som er kvalifisert i 1. og 2. divisjon.
Som alltid mottar vi gjerne forslag til endringer/forbedringer som kan lette avviklingen.
Vel møtt til ny stormønstring i Østlandsserien 2016/2017.
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