Trettondags turnering 2018

Kristineberg Schackklubb bjuder in till årets första turnering i Syd där vi hoppas att ni som deltar får en varierad och trevlig
dag med schack. I fantastiska lokaler 10min från Malmö Central skapar vi de bästa förutsättningarna för ett lyckat
arrangemang.

Schackturneringen är en ELO registrerad snabbschacksturnering som är öppen för alla att delta i. Förutom den finns även
en parallell mini turnering som spelas för yngre miniorer, miniorer samt kadetter.

Vi vill under denna dag ge våra deltagare det lilla extra och kommer att på plats ha föreläsare som inspirerar och berikar ditt
stora intresse. Föreläsningen är helt gratis för alla deltagare i mån av plats och för besökare kostar den 50:Vi kommer att under dagen hålla i föreläsningar med olika teman.

Våra ambitioner är att live sända de tre första borden i den stora schackturneringen med en eventuell kommentator.

Förutom schack kommer vi även att hålla öppet en kafeteria där du hittar varm korv, baguetter, kaffe, te, läsk, saft, vatten,
godis, kakor m.m.

Våra förhoppningar är att turneringen blir omtyckt och bra start på året för alla som älskar schack.

VARMT VÄLKOMNA!

Trettondags turnering 2018
Tid:

Lördagen den 6:e januari 2018

Spelplats:

Mejselgatan 3, 211 20 Malmö (10 min från Malmö Central)

Spelform:

7 ronder Schweizerlottning, ELO snabbschacksturnering

Betänketid:

15 min + 3 sekunder/drag

Spelprogram: Rond 1

kl. 10:00

Rond 2

kl. 11:00

Rond 3

kl. 12:00

Lunch
Rond 4

kl. 14:00

Rond 5

kl. 15:00

Rond 6

kl. 16:00

Rond 7

kl. 17:00

Prisutdelning

kl. 18:30

Startavgift:

300kr betalas in på BG 5101-9198 senast 3:e januari, vid betalning på plats tillkommer 50kr.

Priser:

1:a pris 3000kr, 2:a pris 1000kr, 3:e pris 700kr, ratingpriser á 500kr per 10:e deltagare.

Anmälan:

Sker genom att skicka mail till: kristinebergsk@gmail.com
Kan även ske via Sveriges Schackförbunds hemsida genom att klicka HÄR
Vid anmälan uppge namn, klubb OBS! Personlig anmälan på plats senast kl. 09:45 gäller alla

Information: Kontakta Thomas Olsson, 0760-013300

Mini Trettondags turnering 2018
Tid:

Lördagen den 6:e januari 2018

Spelplats:

Mejselgatan 3, 211 20 Malmö (10 min från Malmö central)

Spelform:

7 ronder Monradlottning

Klassindelning: Kadetter 2001-2004, Miniorer 2005-2006, Yngre miniorer 2007-2008
Betänketid:

20 min / spelare

Spelprogram:

Rond 1

kl. 10:00

Rond 2

kl. 11:00

Rond 3

kl. 12:00

Lunch
Rond 4

kl. 14:00

Rond 5

kl. 15:00

Rond 6

kl. 16:00

Rond 7

kl. 17:00

Prisutdelning

kl. 18:30

Startavgift:

100kr betalas in på BG 5101-9198 eller på plats på speldagen vid den personliga anmälan.

Priser:

Medaljer till de tre främsta i varje klass. Minnespriser till alla deltagare.

Anmälan:

Sker genom att skicka mail till: kristinebergsk@gmail.com
OBS! Personlig anmälan på plats senast kl. 09:45 gäller alla

Information: Kontakta Thomas Olsson, 0760-013300

