Tiger USK og Nordstrand SKU ønsker velkommen til

NM I SJAKK FOR UNGDOMSLAG 2013
Spillested : Skøyenåsen skole (Haakon Tveters vei 75)
Spilledato: Oslo, 1.-3. mars
Klasseinndeling og spillesystem :
- Junior (f. 1993-1997)
- Kadett (f. 1998-2001)
- Miniputt (f. 2002 og yngre)
Hver klubb kan delta med et ubegrenset antall lag, bestående av fire spillere og inntil to
innbyttere som alle må være hovedmedlemmer av samme klubb/lokallag i USF.
Det spilles seks runder etter NSFs Monrad-system, med én runde fredag, tre lørdag og to
søndag.
Betenkningstid per spiller: 1 time på 40 trekk og 30 min. ekstra på resten av partiet.
Det blir også en innbytterturnering for lagene, med betenkningstid 30 minutter. Dersom din
klubb skulle mangle en eller to spillere på fullt lag, gi beskjed til arrangørene, så vil vi prøve å
sette sammen blandede lag. Blandede lag kan ikke bli offisielle norgesmestre.

Påmelding og startkontingent:
For å unngå forhøyet startkontingent må påmeldinger være oss i hende innen
fredag 22. februar på www.turneringsservice.no eller på e-post til nm2013@nsku.no
Ordinær startkontingent ved påmelding innen påmeldingsfristen er kr 800 pr. lag. Neste lag
fra samme klubb betaler kr. 700 og alle de neste lagene deretter igjen kr 600.
Startkontingent innbetales til Nordstrand sjakklubbs ungdoms bankkonto 5063.05.26687
Ved påmelding etter fristen betales forhøyet startkontingent kr. 1.000 pr. lag.

Premiering:
Lagpremier til nummer 1, 2 og 3 i hvert mesterskap. Premiering til alle spillerne på best
plasserte 1/3 av lagene i mesterskapene. Bestebordspremie til de med høyest poengscore på
hvert enkelt bord. Deltagerpremie til alle deltakere!

Spilleprogram:
Fredag 1. mars:
15.30-16.30: Frammøte og registrering
17.15-17.30: Åpning
17.30-20.30: 1.runde
Lørdag 2.mars:
9.00-12.00: 2.runde
12.30-15.30: 3.runde
16.00-19.00: 4.runde
Søndag 3.mars:
9.00-12.00: 5.runde
12.30-15.30: 6. runde
ca. kl. 16.00: Premieutdeling

Servering:
Det blir anledning til å kjøpe varm lunsj lørdag og søndag. Prisen ved bestilling og betaling på
forhånd er på kr 100,- for begge dagene. Ved kjøp på stedet, kr 70,-pr dag. Ellers vanlig
kantinedrift alle dager med toast, pølser, kaker, frukt o.l.

Overnatting:
Vi legger ikke opp til overnatting på skolen, men vi er behjelpelig med å finne enkel og
rimelig overnatting for dem som ønsker det.
Følgende avtale er gjort med Rica Hotell på Helsfyr (alle rom inkl. frokost):
Enkeltrom 755,- per natt
Dobbeltrom 1010,- per natt
3-mannsrom 1250,- per natt
4-mannsrom 1450,- per natt
Det holdes av 20 rom, rommene må bestilles før 15. februar for å få denne prisen.
Booking pr telefon 23 06 78 78, oppgi referansenummer: #14070088.
Det er gode P-muligheter ved spillestedet og lett adkomst med T-banens linje 3. Enkel
overgang til T-bane fra flybuss (Helsfyr) eller tog (Oslo S). 5 min. gange til skolen fra Oppsal tbanestasjon.
For mer informasjon, ta kontakt med leder i Tiger USK tor.skaslien@met.no / tlf. 920 25029

Påmelding til NM for ungdomslag, Oslo 1.-3. mars 2013

Klubb:
Navn på lag:
Navn og kontaktinfo. lagleder:

Navn:

Født :

Lunsj Lunsj
lørdag: Søndag:

1.bord
2.bord
3.bord
4.bord
1.reserve
2. reserve

Meny lørdag : Taco Meny søndag: Cowboygryte
Påmeldingsfrist 22.februar, etter dette øker startavgiften til kr 1000,- pr lag. Betaling til
Nordstrand sjakklubbs ungdoms bankkonto 5063.05.26687. Skjemaet sendes til
nm2013@nsku.no.

