OSLO SJAKKRETS UNGDOM
inviterer til

OSLOMESTERSKAPET
I SJAKK FOR SKOLELAG
Barne- og ungdomsskoler i Oslo kommune, 28. og 29. mars 2020
STED: Sentralen, Øvre Slottsgate 3 (www.sentralen.no), Marmorsalen (1. etg.). Vi anbefaler å reise
kollektivt. Trikk 12, 13 og 19 (Øvre Slottsgate) stopper rett ved. T-banen (Stortinget T) og en del busser (bl.a.
30, 31, 54, 70 og 81 (Kvadraturen eller Wessels plass)) stopper ca. 150 meter lenger unna.

TID:

Frammøte lørdag 28/3 innen kl. 10.15! 1. runde ca. kl. 11.00, ferdig for dagen ca. kl. 15.15.
Søndag 29/3 starter vi kl. 10.15 presis, premieutdeling ca. kl. 16.30.

KLASSEINNDELING/LAG:
Klasse A for barneskoler og ungdomsskoler. Hvert lag består av fire spillere pluss eventuelt inntil to
innbyttere som alle er elever på samme skole. Vinnerne blir "Oslomester for skolelag", og de beste lagene
er kvalifisert til NM for skolelag i april.
Bare rene skolelag kjemper om Oslomesterskapet og rett til å delta i NM, men for at alle skal få spille i OM er
det også en Klasse B for blandingslag (lag med spillere fra flere skoler/lokallag). Klasse A og B spiller sammen,
men premieres separat. Barne- og ungdomsskoler spiller ikke sammen.

BETENKNINGSTID OG SPILLESYSTEM:
Det spilles 9 runder etter NSFs Monradsystem. Dvs. at alle lag spiller 9 runder. Lørdag er det 4 runder og
søndag 5 runder. Betenkningstid 25 minutter + 5 sekunder ekstra pr. trekk pr. spiller og parti. For
Ungdomsskoleklassen er det 5 runder, som alle spilles lørdag 28. mars. Betenkningstid 20 min. + 5 sek.

PREMIERING:

Fine deltakerpremier til alle spillere på alle lag!

I klasse A er det lagpremier til de tre beste lagene. Vinnerne blir Oslomester for skolelag 2020.
I barneskolen klasse A er det ekstrapremier til de tre beste lagene der eldste spiller går i 4. klasse.
Individuelle poeng teller først, deretter lagpoeng.

STARTAVGIFT: kr 0 (dekkes av NSKU)

PÅMELDING
Oppgi: Navn, fødselsår og skole.
Vi oppfordrer en av foreldrene på laget til å melde på laget samlet. Påmelding til
oslomesterskap@gmail.com. Frist for påmelding av lag: Tirsdag 24. mars kl. 22.00.
Enkeltspillere meldes på til sjakkinstruktøren. Evt. spørsmål kan du stille til
sjakkinstruktøren eller til oslomesterskap@gmail.com. Frist for påmelding av
enkeltspillere: Fredag 20. mars kl. 22.00.
Alle deltakere må være medlem i et lokallag i OSU, for eksempel NSKU. Medlemskap kan
tegnes før start lørdag.

Kantine på Sentralen (medbragt drikke/mat er OK)
KVALIFISERING TIL NM FOR SKOLELAG 17.-19. APRIL 2020 I MOLDE
Antall lag som får støtte fra OSU til deltakelse i NM blir bestemt søndag formiddag.

Oslo kommune støtter barne- og ungdomssjakken i Oslo

