Öppna individuella Skol-DM
Tävlingen ingår i U-schacks GP (GP-2) och Mälardalens GP (MGP2)
Tävlingen är öppen för spelare utanför Västmanland men distriktsmästare blir bäst
placerade spelare från Västmanlandsklubb.
Arrangör:

Västerås Schackklubb och Västmanlands Schackförbund(U-Schack)

Tid:

Lördagen den 19 november 2016 kl 09.30.
OBS!: Man måste anmäla sig på plats senast kl. 09.30 för att vara
säker på att få delta. Gäller även föranmälda.
Wenströmska skolans matsal i Västerås

Spellokal:
Vägbeskrivning:

Tävlingsform:

Tag av från E18 vid avfart 131-Vallbymotet. Sväng in på
Vallbyleden riktning mot Vallby. Efter c:a 600 m sväng vänster in
till Wenströmska (Widenska) Gymnasiets parkering.
Observera att besöksadressen (Vedbovägen 1) är på andra sidan
skolan, parkeringen där man skall stå har ingen adress. Vägen in
till parkeringen heter Fatbursgatan.
7 ronder Monrad.

Betänketid:

15 minuter/spelare och parti.

Poängberäkning:

1 för förlust, 2 för remi och 3 för vinst.

Klasser:

G = Gymnasiet
H = Högstadiet Anm: H+G kan komma att slås ihop till en klass.
M = Mellanstadiet
L = Lågstadiet eller yngre
Det är spelarens födelseår som avgör klasstillhörighet.
Om en yngre spelare vill delta i äldre klass måste detta meddelas i
förväg till tävlingsansvarig.

Priser:

Alla får pris + separat pris till distriktsmästaren i varje klass.

Förtäring:

finns i spellokalen, där kan man köpa korv och dricka m.m.

Startavgift:

30 kr/spelare betalas vid anmälan på plats.
Vi är tacksamma för jämna pengar.

OBS!

Eftersom tävlingen ingår i MGP måste man vara registrerad medlem i en schackklubb (ha medlems-ID i SSF:s medlemssystem).
Kontakta din schackklubb om du är osäker på medlemsskap eller
om du vill bli medlem.

Förhandsanmälan:

senast onsdagen den 16/11.
Helst direkt via webbformulär för MGP (Snabba Löparens SK).
(nås även från U-Schacks hemsida)
Vid problem med webbformulär eller ändrad åldersklass:
Tävlingsansvarig Urban Lundbäck e-post: urban.lundback@tele.se
(Namn, födelseår, skola och schackklubb ska uppges i mejlet)
telefon: 021 80 35 13

Spelet startar så snart lottningen är klar. Prisutdelning efter spelets slut ca: 14.30.

Välkomna!

