Schack8an 2018
Helsingborgs ASK deltog i lördags med ett lag i årets upplaga av junior-lagtävlingen
som arrangeras av SK Bara Bönder.
Schack8an spelas mellan åttamannalag bestående av spelare födda 2004 eller senare
som spelar 7 ronder monrad med betänketiden 20 minuter per spelare och parti.
Partipoäng, inte matchpoäng, räknas i första hand.
Detta år deltog 10 lag och Helsingborgs ASK lag slutade på 4:e plats. HASK’s spelare
på bord 6,Jokubas Sauklys, vann samtliga partier och tog hem bordspriset för det
bordet.
Tävlingen vanns av Lunds ASK före SS Manhem & Malmö AS.

Bara Bönder bjuder in till
Schack8an 2018
Tid och plats: Lördag den 28:e april 2018 på Spångholmsskolan, Bara.
Tävlingsform: Tävlingen spelas mellan åttamannalag bestående av spelare födda 2004
eller senare. (Extra spelare kan användas som reserver, eller lånas ut till andra,
inte
kompletta, lag från annan klubb). Kombilag är tillåtna! Sju ronder Monrad med
20 minuters betänketid per spelare och parti. Flest partipoäng vinner!
Spelschema: Laget anmäler sig i spellokalen senast kl 10.00. Första ronden startar
kl 10.30. Prisutdelningen slut c:a kl 17.30
Startavgift: 300 kronor per lag. Avgiften insätts alltid på pg 51 05 58-0 (SK Bara
Bönder).
Priser:
Lagpris och personliga priser till de tre främsta lagen.
Personliga priser till alla spelare i bästa andra- och tredjelag, samt till
ytterligare ett lag.
Bordspris till bästa poängplockare för varje bord.

Logi: För långväga gäster kan vi ordna logi och frukost till ett pris om 60 kronor
per
person. Ange detta vid anmälan! Betalning sker till klubbens plusgiro.
Cafeteria: Försäljning av godis, läsk o dyl. finns på plats. Vill du ha lunch
(Kycklingköttbullar med pastasallad med bulle och dryck för 50 kronor)
måste du förbeställa i samband med anmälan (ange också ev.
allergi/specialmat – obligatoriskt)! Betalning kan göras via klubbens plusgiro
(se ovan). Specificera alltid vad du betalar!
Information: Roland Thapper, tel 0708–655 212, e-post roland@barabonder.se
Anmälan: Till Roland SENAST söndag 22:e april 2018
OBSERVERA: Max. 21 deltagande lag; varken lokaler eller tävlingsorganisation klarar fler. Vi förbehåller oss rätten att säga NEJ till anmälningar
när gränsen är uppnådd. Alltså: anmäl laget i god tid!

Schack 8:an i Bara
Den årliga lagtävlingen för juniorer (födda 2003 eller senare) Schack 8:an som
arrangeras av Bara Bönder/Södra Sandby SS spelades i dag på Spångholmsskolan i Bara.
Man spelar 7 ronder och lagen består av 8 spelare. Lag med flest partipoäng vinner.
Helsingborgs ASK deltog med ett lag och tog 31½ partipoäng och slutade ungefär mitt
i tabellen bland dom 14 deltagande lagen. HASK:s Tomasz Szczepanowski tog hem priset
som bäste poängplockare på bord 1. Han vann rubb och stubb!
På prispallen hamnade:
1. SS Manhem
2. Lunds ASK
3. Kristallens SK

