Hjärtligt välkomna till andra upplagan av

Wasa Junior Grand Prix 2016
SÖNDAG 3 APRIL KL. 09.30-16.30!
Hjärtligt välkomna till Wasa Schackklubbs Junior Grand Prixtävling! På samma sätt som förra
året satsar vi på att detta ska bli en extra spännande och minnesrik tävling för både spelare,
föräldrar och övriga inbjudna! Dagen till ära har vi:





Ett gediget prisbord med pokaler och medaljer samt skönhets-/skrällpriser
En lyxig spellokal mitt i city där alla kommer trivas, både vinnare och övriga spelare
Livesändning med kommenterade partier. Sändningen kan följas via www.wasa.schack.se
Schackmaterial, böcker, dvd, schacktröjor och andra produkter till rimliga priser

Program & tider för dagen:
Senast kl. 09.30
Kl. 09.55
Kl. 10.00
Kl. 10.10
Kl. 10.15
Kl. 10.20
Kl. 11.05
Kl. 11.50
Långrast
Kl. 13.00
Kl. 13.45
Kl. 14.30
Kl. 15.10
Kl. 16.00

Personlig registrering i spellokalen
Lottningen publiceras
Platserna intas
Välkomsthälsning från arrangör och sponsor
Info & regler
Start rond 1, alla grupper
Start rond 2, alla grupper
Start rond 3, alla grupper
Lunch eller besök vår cafeteria
Start rond 4, alla grupper
Start rond 5, alla grupper
Start rond 6, alla grupper
Start rond 7, alla grupper
Prisutdelning, alla grupper & avslutning/Tack för idag!

Starttider för rond 2-7 är ungefärliga, och kan ändras under tävlingen. Exakta tider meddelas under
tävlingen på storbildsskärmen.
Efter partierna/mellan ronderna kan man välja mellan följande aktiviteter:
 Utmana dig själv med att lösa schackuppgifter som du hittar på ett eget bord
Överraskningspriser till de som löser minst 7 uppgifter och lämnar in!
 Besök Wasa-cafeterian och testa våra erbjudanden!
 Kolla bland våra schacktröjor och andra produkter för att se om du hittar något du gillar.
Specialpriser just på söndagen!
 Besök schackbutiken och fynda bland böcker dvd'er etc.
 Besök testbordet, där du kan utmana vår mästarspelare på olika snabbutmaningar!

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 (1996-1999) utgår prispengar; 1:an 700 kr, 2:an 500 kr och 3:an 300
kr. I övriga klasser utgår som vanligt pokaler och plaketter.
Priserna sponsras av Viking Hlawatsch & Co AB.

Klass A
Klass B
Klass C
Klass D
Klass E

1996-1999
2000-2002
2003-2005
2006 och senare
2003 och senare – nybörjare med liten tävlingserfarenhet

Betänketid
20 minuter per spelare och parti i alla klasser. Schackklockor är obligatoriska i alla GP-klasser, utom
klass E där kan klocka användas om båda spelarna är ense om det.
Lokal
Tävlingen går av stapeln på Hovslagargatan 3, Blasieholmen, hos vår huvudsponsor, Cederquist. Wasa
Junior Grand Prix arrangeras i år tillsammans med
advokatfirman Cederquist, som valt att satsa på nästa
generation schackspelare.
Startavgift & anmälan
Startavgift i alla klasser är 100 kr per deltagare, i
avgiften ingår en wrap samt 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 29 mars,
med namn, klubb, födelseår och klass. Anmälan görs
direkt på chess-results.com via länk på Wasas hemsida
www.wasa.schack.se där även all information om
tävlingen finns. Anmälan, eller frågor om anmälan, kan
även göras via e-post till lars.oa.hedlund@gmail.com
Ytterligare info eller frågor kontakta
tävlingsansvarig:
Ingvar Gundersen, 0737-280360
Ingvar.ralf@gmail.com

