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Spelplats: Nybro en lördag i månaden

Åldersklassen 16 – 20 år - turnering i långpartier
med betänketiden 1,5 timmer per spelare och parti
alternativt delta i snabbschacksturnering.
Åldersklass 7 – 15 år snabbschacksturnering vid
varje tillfälle. 

 
 



I åldersklassen 16 – 20 år erbjuder vi en turnering i långpartier med betänketiden 1,5 timmer per
spelare och parti alternativt kan man välja att delta i en snabbschacksturnering.
För de som är 7 – 15 år erbjuder vi en snabbschacksturnering vid varje tillfälle. Denna kan spelas
vid samma tillfälle som ett långparti spelas. Betänketid för ett långparti är 1,5 tim/spelare och parti.
Riktmärket är 7 spelare per grupp men grupperna försöker vi givetvis organisera så att det blir så
jämnt antal spelare i grupperna som möjligt.

Nybro Schacksällskap planerar att anordna en turnering för barn och ungdomar mellan 7
och 20 år under säsongen 2022/2023. Vi undrar hur många barn/ungdomar som ni har i eran
förening som vill delta och hur gamla de är. OBS! endast intresseanmälan.

Syftet med turneringen är att barn och ungdomar ska få spela mot andra schackspelare i sin egen
ålder. 

Speldagar: en lördag i månaden fr.o.m. oktober t.o.m. mars, vilket innebär 6 ronder.
Åldersindelning i grupper: Åldersindelningen är enligt följande, 7 – 10 år, 11 – 12 år, 13 – 15 år och
16 – 20 år.
Spelform: 

Lokal: Vi har en stor lokal, Jutegården i Nybro. Där finns möjlighet att ha en turnering i långpartier
samtidigt som man har en snabbshacksturnering.

Anmälan: Görs via epost mattias.h@nybroschack.se Spelar man i turneringen så måste man anmäla
sig senast den 20 september och ska man delta i en snabbschacksturnering behöver man anmäla sig
en vecka innan speldagen.
En av ledarna har domarkompetens inom schack.
Kan man inte spela sitt långparti på avgivet datum av någon anledning så förlorar man på W.O.
Monradssystem tillämpas om det blir fler än 7 deltagare i en grupp. 

Frågor? Hör av er på mattias.h@nybroschack.se
Vi önskar få erat svar så snart som möjligt så att vi hinner organisera turneringen i tid.

Med vänliga hälsningar
Mattias Hågestad

 

INTRESSEANMÄLAN TURNERING BARN OCH UNGA


