
                                                                                                                    
Hjärtligt välkomna till  

Wasa Junior Grand Prix 2017 
med DAGENS NYHETER 

LÖRDAG 25 MARS KL. 10.30-17.30! 
 

Wasa Schackklubbs Junior Grand Prixtävling äger rum i DAGENS NYHETERs lokaler på 

Gjörwellsgatan 30. Som hundraårsjubilarer satsar vi självklart på att det ska bli en spännande 

och minnesrik tävling för både spelare, föräldrar och övriga besökare!  

Dagen till ära har vi: 

 Ett gediget prisbord med pokaler och medaljer sponsrat av DN, samt skrällpriser 

 En lyxig, ljus och luftig spellokal på Marieberg dit det är lätt att ta sig, varför vi hoppas att alla 

kommer att trivas, både vinnare och övriga spelare 

 Några partier i varje rond kommer att livesändas och kommenteras av GM Tom Wedberg. 

 Schackmaterial, böcker, dvd, schacktröjor och andra produkter finns till förmånliga priser 

 Särskilda sidoaktiviteter i plenumrummet Guldspaden för förälder o.a. medföljande vuxna. 

 

 
Tävlingens huvudsponsor är tidningen Dagens Nyheter 

 
Program & tider för dagen: 

Senast kl. 10.30 Personlig registrering i spellokalen 
Kl. 10.55  Lottningen publiceras 
Kl. 11.00  Välkomsthälsning från arrangör och sponsor i Guldspaden 
Kl. 11.10  Platserna intas i alla grupper 
Kl. 11.15  Info & regler  
Kl. 11.20  Start rond 1, alla grupper 
Kl. 12.05  Start rond 2, alla grupper 
Kl. 12.50  Start rond 3, alla grupper 
Långrast  Lunch, t.ex. besök i vår cafeteria  
Kl. 14.00  Start rond 4, alla grupper 
Kl. 14.45  Start rond 5, alla grupper 
Kl. 15.30  Start rond 6, alla grupper 
Kl. 16.10  Start rond 7, alla grupper   Prisutdelning klass E 
Kl. 17.00  Prisutdelning, övriga grupper & avslutning/Tack för idag! 
 

                Starttider för rond 2-7 är ungefärliga. Exakta tider meddelas under tävlingen. 



 

      Efter partierna och mellan ronderna kan man analysera partier, besöka Wasa-shopen och fynda  
      eller kolla upp godsakerna i cafeterian, alternativt kolla in sidoarrangmangen i Guldspaden:  

   •   DN´s chefredaktör Peter Wolodarski och Daniil Tolstoy samtalar om ” Schackspelaren och  
        författaren Leo Tolstoj - och en vandring från Ryssland till Sverige!” 
   •   Wasa´s vice ordf. Bo Aurehl berätter om ”Wasa genom hundra år -  från 1917 till 2017”. 
   •   GM Tom Wedberg kommenterar  partier i tävlingen som sänds live. 

  
         Välkoma även att besöka utställningen om ”Schackets världsmästare genom tiderna” av schackpedagogen och     

         konstnären Luis Cuoso, som finns utanför Guldspaden. 
Överskottet från all försäljning  under arrangemanget går till vår juniorverksamhet! 
DN bjuder på gratis kaffe i Guldspaden. Besök cafeterian!  

                                                                                                                                         Cafeterian sponsras av   
Spelform & klassindelning: 
Tävlingen spelas med 7 ronder swiss-lottning baserad på Swiss Manager. Resultat och lottning 
publiceras på chess-results.com. Lottning och ställningen i alla grupper kan följas löpande på 
storskärm. I den äldsta klassen (1997-2000) utgår prispengar; 1:an 800 kr, 2:an 600 kr och 3:an 400 
kr. I övriga klasser består priserna som vanligt av pokaler och plaketter.  
GP Klass A 1997-2000   (Klass A och B spelas eventuellt i en lottningsgrupp, ett pengapris garanteras 
GP Klass B 2001-2003     i så fall till bästa B spelare) 
GP Klass C 2004-2006 
GP Klass D 2007 och senare 
Klass E 2004 och senare – nybörjare med liten tävlingserfarenhet (Ej GP) OBS: Endast 6 ronder. 
 
Betänketid: 
20 minuter per spelare och parti i alla klasser. Schackklockor är obligatoriska i alla GP-klasser, men 
inte i klass E där klocka kan användas om (obs!) båda spelarna är ense om det. 
 

  2017 är upplaga III av Wasa JGP  

Lokal: 
Tävlingen går av stapeln på Gjörwellsgatan 30, Marieberg, hos vår huvudsponsor DN. Wasa Junior 
Grand Prix arrangeras i år tillsammans med tidningen DAGENS NYHETER, som är glada för att stödja 
klubbens arrangemang till nöje för barn och ungdom i hela Stockholmsregionen.  
 
Startavgift & anmälan: 
Startavgift i alla klasser är 100 kr per deltagare, i avgiften ingår en macka och dryck.  
Avgift betalas samtidigt med anmälan till arrangören, 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 22 
mars, med namn, klubb, födelseår och klass. Anmälan, och frågor om anmälan, görs via e-post till 
lars.oa.hedlund@gmail.com OBS: Av säkerhetsskäl: Ange även namn på medföljande vuxna! 
Anmälan kan även göras direkt på chess-results.com via länk på Wasas hemsida www.wasa.schack.se 
där även all information om tävlingen kommer att finnas.  
OBS: Begränsat antal platser, max 200 deltagare! 
För ytterligare info kontakta : Ingvar Gundersen, 076-284 91 33/ingvar.ralf@gmail.com  

Kommunikationer:                      

T-bana till Fridhemsplan  och         

Buss 56 eller 1 från    

Drottningholmsvägen  
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