Sørum Sjakklubbs Ungdom og Akershus Sjakkrets inviterer til

NM for skolelag 2012
Sørumsand VGS 20 -22. april
Sjakk er gøy – lagsjakk er ekstra gøy!

STED
Sørumsand Videregående Skole, Skrivervegen 23, Sørumsand

KLASSEINNDELING/OPPLEGG
To klasser, barneskoler og ungdomsskoler. Fire spillere + inntil to reserver pr lag. Sju runder monrad (man
spiller mot lag med ca like mange poeng). Tenketid pr spiller: 1 time på 40 trekk, 30 min. til å avslutte partiet.
I runde 1 er tenketiden 61 min pr spiller for hele partiet.

PREMIERING
Premier til alle. Lagpremier og pokaler til de første lagene i hver klasse.

PROGRAM
Fredag 20. april
Registrering 15.00-15.50
1. runde 16.15-18.15
Kveldsmat 18.00-19.00
2. runde 18.45-21.45

Lørdag 21. april
3. runde 09.00-12.00
Lunsj 11.30-13.00
4. runde 13.00-16.00
5. runde 16.30-19.30

Søndag 22. april
6.runde 08.30-11.30
Lunsj 11.00-12.30
7. runde 12.30-15.30
Premieutd (senest) 15.45

MÅLTIDER
Det vil være en kantine som er åpnet under hele mesterskap. Det er flere små spisesteder på Sørumsand.
1. mars vil det på hjemmesiden være mulighet for å bestille måltider til mesterskapet.
Følg med på hjemmesiden www.sorumsjakk.org.

OVERNATTING
Vi jobber for å få til et godt overnattingstilbud. Følg med på hjemmesiden www.sorumsjakk.org. Fordi
arrangement passer med togtidene, så går det an å bo i Oslo hvis man skulle finne overnattingssted selv.
1. mars eller tidligere vil overnattingstilbudet i Sørum være klart.

STARTKONTINGENT
Kr 800 pr lag.

PÅMELDING
Påmeldingsfrist: fredag 1. april. Påmelding til Joshua Paul Schmidt post@sorumsjakk.org , evt tlf
936 76 100 (etter 16:00). Ved påmelding, benytt eget skjema for å oppgi navn på spillere/lagleder.
Hvis det er av interesse, så kan arrangøren ordne med buss fra Gardermoen til Sørumsand (avgang 15:00)
Og på søndag til fra Sørumsand til Gardermoen (ankomst 17:00). Meld ifra interessen før 1. mars.

BETALING
Frist for betaling er 10. april. Kontonummer: 1321 12 23604. Husk å fortelle hvilket lag betalingen gjelder for!

KANTINE MED SALG AV VAFLER, PØLSER, BRUS, KAFFE OG MER!
www.sorumsjakk.org

NM SKOLELAG 2012
SKJEMA FOR PÅMELDING
Merk påmeldingsfristen 1. april!
Ved behov for senere påmelding,
ta kontakt med arrangøren.

Navn på lag:

Fylke:
Navn
Lagleder
(med tlf + mail):
Spiller - bord 1:
Spiller - bord 2:
Spiller - bord 3:
Spiller - bord 4:
Spiller - reserve 1:
Spiller - reserve 2:

Skjemaet sendes til Joshua Paul Schmidt post@sorumsjakk.org

Fødsels- dato

