Wasa SK
inbjuder till

Wasa Junior Grand Prix
Schacksalongerna, Stockholm
30 april-1 maj 2022
Spelplats:

Schacksalongerna, Ringvägen 9, Stockholm (T-bana Zinkensdamm)

Klasser:

A
B
C
D
E

2002-2005
2006-2008
2009-2011
2012-2015
2013-yngre

Gymnasiet och äldre
Högstadiet
Mellanstadiet
Lågstadiet
Nybörjare (utan klocka, ej JGP poäng)

Klass A-B kommer att elo-registreras. Samtliga klasser har ett maxantal på 60
deltagare.
Speltider:

Klass A, B
Klass C
Klass D
Klass E

Söndag 1 maj, start kl. 13.00 (beräknas vara klart ca kl.19)
Lördag 30 april, start kl. 10.00 (beräknas vara klart ca kl.16)
Lördag 30 april, start kl. 10.00 (beräknas vara klart ca kl.16)
Söndag 1 maj, start kl. 09.00 (beräknas vara klart ca kl.11.30)

För att delta i tävlingen måste man ha anmält sig och betalat i förväg (se detaljer
nedan). OBS! Vänligen respektera angivna tider - kom i tid. Avprickning på plats
skall göras senast 30 min innan första rondstart för att få delta i tävlingen.
Spelform:

Klass A-D
Klass E

Startavgift:

150 kr. Två korvar med bröd och måltidsdryck/saft ingår.
För medlemmar i Wasa SK utgår ingen startavgift.

Anmälan:

Anmälan görs senast den 28 april 2022 via Sveriges Schackförbunds
medlemssystem https://member.schack.se/turnering/2915/anmalan. Notera att det
åligger enskild spelare och resp. klubb att tillse att spelaren är registrerad i
medlemssystemet. Kontrollera att du är anmäld i rätt klass här:

7 ronder, 10 min + 5 sek/drag
5 ronder, utan klocka – avdömning av partiet efter ca 15 min

https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=10032.
Betalning senast den 28 april 2022 om 150 kronor görs antingen via
Swish: 070 480 80 90 (Peter Collett i Wasa SK) alt. Wasas plusgiro: 40 07 99-3.
Ange referens ”WasaJGP” samt namn och klass.
Priser:

Alla deltagare i de yngsta klasserna (D, E) får pris. Det kommer även att finnas
priser (pokaler) till de främst placerade och bästa tjej per klass. I klass A/B – utgår
även penningpriser om 900-700-500-300 kr. Vid stort antal anmälningar utgår även
separata penningpriser för klass B.

Övrigt:

Cafeteria kommer finnas med smörgåsar, frukt, godis, dryck, kaffe, korv m.m.

Info:

Wasa SK: Petter Fridman, petter.fridman@ncc.se 08-58551761, Magnus
Lilliehöök, maglil@live.se 0709-578143
VARMT VÄLKOMNA!

