KRISTALLENS SK bjuder in till

TJEJTRÄFFEN 2022
Lördag 8 januari
11:00
Garbosalen,
Katarina Södra Skola

Med inspirationsföredrag
av GM Pia Cramling!
DELTAGANDE: Tä vlingen ä r ö ppen fö r alla damjuniorer (fö dda 2002 och
yngre) som ä r medlemmar i en SSF-ansluten schackklubb. Resultatet i
tä vlingen kommer att rä knas in i Click-JGP.
TÄVLINGSFORM: Öppen klass med 7 ronder FIDE-schweizerlottning.
Betä nketid 10 min + 5 sek per drag.
Nybörjarklass med 7 ronder, spelform efter antal deltagare. Spelas utan
klocka. Om ett parti fortfarande på gå r efter 30 minuter sker avdö mning
enligt Schackfyran-praxis.
TIDER: Rond 1 startar 11:00. Efter rond 3 ä r det lunchpaus och fö redrag av
Pia Cramling. Tä vlingen berä knas klar senast 16:00. Prisutdelning sker
direkt efter sista ronden. Kom i tid!
ANMÄLAN OCH AVGIFT: 150 kronor i startavgift betalas
in SENAST torsdag 6/1 via Swish: 0705670689 (Michael
Pargman). Fö ranmä l dig via denna lä nk fö r att vara
garanterad plats: https://member.schack.se/turnering/
2758/anmalan OBS att du må ste vara tä vlingsregistrerad
fö r att kunna fö ranmä la dig. Kontakta medlemsansvarige i
din klubb om du behö ver hjä lp. Medlemmar i Kristallens SK
deltar gratis!

Scanna QR-koden för att
komma till anmälan!

FÖRTÄRING: Smö rgå s och dryck till de tä vlande ingå r i startavgiften.
Fikafö rsä ljning kommer att Cinnas!
PRISER: Pokaler till de tre frä mst placerade i varje klass. Minnespriser till
samtliga. Tre sakpriser lottas ut!
RATING: Den ö ppna klassen ä r Elo-registrerad fö r snabbschack. Du som
ä nnu inte har ett ratingtal har alltså chansen att ta ett steg nä rmare!
PANDEMIANPASSNING: Max 50 personer få r samtidigt vistas i lokalen. Vi
fö rutsä tter att alla nä rvarande ä r symtomfria och/eller helvaccinerade.
Fö rä ldrar och trä nare ombes att i mö jligaste må n vä nta utanfö r spellokalen.
KONTAKT: Olov Hamilton, junioransvarig Kristallens SK
0736188971 / olov.hamilton@gmail.com
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Vi ser fram emot en rolig schackdag och många spännande partier!

Vå ra sponsorer:

