Velkommen til
NM i sjakk for barne- og
ungdomslag (klubblag) 2012
Turneringen spilles i Tromsø, 14.-16. september
2012.
Vi inviterer alle barne- og ungdomslag i sjakk
til å delta i følgende klasser:
Juniorlag (født 1992 og senere)
Kadettlag (født 1997 og senere)
Miniputtlag (født 2001 og senere)

Regler for deltakelse:
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. Dersom din
klubb skulle mangle en eller to spillere på fullt lag, gi beskjed til arrangøren,
så vil vi prøve å sette sammen blandede lag (som dog ikke få
norgesmestertittelen).

Påmelding og kontingent:
For å unngå forhøyet startkontingent, må påmeldinger være oss i hende
innen en uke før turneringen (7. september) Bruk vedlagte
påmeldingsskjema, som kan fylles inn elektronisk og sendes som vedlegg til
tsku@tromsosjakklubb.com. Det er også mulig å finne påmeldingsskjemaet
på hjemmesiden for turneringen, www.tsku.no/nm-for-lag-2012. Ordinær
startkontingent ved påmelding innen påmeldningsfristen er kr. 800 per lag.
Neste lag fra samme klubb betaler kr. 700 og alle de neste lagene deretter,
kr. 600. Kontingenten innbetales til Tromsø sjakklubbs ungdoms bankkonto
4750 12 20120. Ved påmelding etter 7. september er kontingenten 1000,- kr
per lag.

Spilleprogram:
Fredag:
15.30-16.30: Frammøte og
registrering
17.15-17.30: Åpning
17.30-20.30: 1.runde
Lørdag:
9.00-12.00: 2.runde 12.3015.30: 3.runde
16.00: 4.runde
Søndag:
9.00-12.00: 5.runde
12.30-15.30: 6. runde
ca. kl. 16.00: Premieutdeling

Premiering:
Lagpremier til nr. 1, 2 og 3 i hvert
mesterskap. Premiering til alle
spillerne på best plasserte tjedjedel
av lagene i hver gruppe.
Bestebordspremie til spillerne med
høyest poengscore på hvert av
bordene. Deltakerpremie til alle!

Spillested:
Turneringen spilles på Fagereng
skole, på vestsiden av Tromsøya, ca.
10 minutter å kjøre fra flyplassen, 15
minutter med buss 34 fra sentrum
eller Gjæverbukta (nær flyplassen).
Skolen er ny og moderne med åpne
løsninger. Den ligger vakkert til med
god utsikt over Kvaløya, et par
minutter fra fjæra og skogen som
strekker seg over øya fra sør til nord.

Overnatting:
1: Overnatting på skolen i medbrakt
sovepose og liggeunderlag.
2: Vi kan tilby privat overnatting i
begrenset omfang.
3: Sydspissen hotell tilbyr billige
rom i gangavstand fra skolen
(www.sydspissenhotell.no)
4: Vi kan være behjelpelige med å
finne hotellrom i byen.

Priser:
”Full pakke”: Overnatting på skolen eller privat og alle måltider: 700 kr. per
pers.
Matkort for hele helga: 400 kr.

Mer informasjon:
Spørsmål om turneringen kan rettes på e-post til:
tsku@tromsosjakklubb.com eller på telefon til Hans-Henry Jacobsen,
Tlf: 481 35 061. Hjemmeside: www.tsku.no.

Velkommen
til Tromsø!

