Wasa Junior Grand Prix 2019
med DAGENS NYHETER
LÖRDAG 6 APRIL KL. 10.30-17.00.

Chefredaktör Peter Wolodarski hälsar alla hjärtligt välkomna

Wasa Schackklubbs Junior Grand Prix-tävling äger rum hos DAGENS NYHETER, Gjörwellsgatan 30. Det blir
en spännande och minnesrik tävling för både spelare, föräldrar och övriga besökare.
Ett gediget prisbord med pokaler, medaljer och skrällpriser
 En ljus och luftig spellokal i Marieberg med goda kommunikationer
 I varje rond sänder vi några partier live med kommentarer av GM Tom Wedberg
 Schackmaterial, böcker, dvd, schacktröjor och annat finns till förmånliga priser
 Särskilda sidoaktiviteter för förälder och medföljande
Program & tider
Kl. 09.30-10.20
Kl. 11.00
Kl. 11.10
Kl. 13.00 ca.
Kl. 15.30

Personlig registrering i spellokalen
Välkomsthälsning från arrangör och sponsor
med ordförande i Wasa SK, GM Tom Wedberg
Platserna intas och spelet startas. Exakta starttider för ronderna i de olika grupperna
meddelas under tävlingen.
Långrast med lunch, exempelvis från vår cafeteria
Prisutdelning klass E. Övriga grupper kl. 16.30

Efter partierna och mellan ronderna kan man analysera partier besöka Wasa-shopen och cafeterian eller kolla in
sidoarrangemangen i plenumsalen Guldspaden
Aktiviteter Guldspaden
Kl. 13.00
Kl. 14.00

GM Tom Wedberg med flera kommenterar partier som sänds live.
Elitspelare från Wasa SK visar partier. Prova på olika spelformer, såsom blindschack,
simultan, handikappblixt, problemlösning med mera.

I cafeterian finns mackor, korv med bröd, (2 stycken med saft ingår) drycker och godsaker.
Missa inte schacktårtan! Överskottet från all försäljning under arrangemanget går till vår
juniorverksamhet! Cafeterian sponsras av Viking Hlawatsch & Co AB
Spelform, klassindelning & priser
Tävlingen spelas med 7 ronder. Lottning och poängställningen i alla grupper kan löpande följas på storskärm; vi
använder SSFs medlemssystem för lottning och resultat. I den äldsta klassen,
(1998-2001) utgår prispengar; 1: 800 kr, 2: 600 kr och 3: 400 kr.
GP Klass A
GP Klass B
GP Klass C
GP Klass D
Klass E

1999-2002. (Klass A och B spelas eventuellt i en gemensam lottningsgrupp, ett
penningpris garanteras i så fall till bästa B spelare)
2003-2005.
2006-2008. Pokaler till de 10 högst placerade
2009 och senare. Pokaler till de 10 högst placerade
2006 och senare – nybörjare med liten tävlingserfarenhet (Ej GP) OBS: Endast 6 ronder.
I nybörjarklassen används amerikansk snabblottning.

I alla klasser delas ut pokaler till de 10 högst placerade och medalj till alla deltagare, samt specialpris till bästa tjej och
till bästa poängplockare!
Betänketid Klass A/B: 20 minuter per spelare +5 sek per drag. C/D: 20 minuter per spelare. E:15 minuter per spelare.
Schackklockor är obligatoriska i alla GP-klasser, men inte i klass E där klocka kan användas om båda spelarna är
överens om det.
Lokal
Tävlingen genomförs på Gjörwellsgatan 30, Marieberg, hos vår huvudsponsor DN. Wasa Junior Grand Prix arrangeras
i år tillsammans med DAGENS NYHETER, som stöder klubbens arrangemang, till glädje för barn och ungdom i hela
Stockholmsregionen.
Startavgift & anmälan
Startavgift i alla klasser är 150 kr per deltagare. I avgiften ingår två korvar med bröd och dryck
Avgiften betalas samtidigt med anmälan, och sätts in på Wasas plusgiro 40 07 99-3.
Betalar man kontant på tävlingsdagen tillkommer en avgift på 50 kr. Avgift och anmälan senast 31 mars via Sveriges
Schackförbunds medlemssystem. Snart finns direktlänk på wasa.schack.se, där även all information om tävlingen
kommer att finnas. Länk kommer även på stockholmsschack.se Observera att man måste vara registrerad som aktiv
medlem i en av förbundets klubbar för att ha ett medlemsnummer, och för att kunna anmäla sig.
OBS: Av säkerhetsskäl; ange även namn på medföljande vuxna, när du anmäler dig! (Klubbar kan även göra
gruppanmälningar själva direkt via länken) Begränsat antal platser, max 200 deltagare
En obemannad garderob kommer finnas, men arrangören tar inget ansvar för saker som lämnas. Tag därför med dig
alla värdesaker!
För ytterligare info och frågor, kontakta Ingvar Gundersen, 076-284 91 33/ingvar.ralf@gmail.com

Hjärtligt välkomna!

Huvudsponsor:

