Kristallens SK arrangerar JGP i samarbete med
Lannebo Fonder, välkommen!
Lördag 11/9 på Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan, Frejgatan 30
Spelstart 11:00. Personlig anmälan 09:30-10:30.
Klasser

A

födda 01-05 Gymnasiet

15 min + 5 sek/drag

B

födda 06-08 Högstadiet

15 min + 5 sek/drag

C

födda 09-11 Mellanstadiet

10 min + 5 sek/drag

D

födda 12-

10 min + 5 sek/drag

Lågstadiet

Tävlingsform är 7 ronder Schweizer i samtliga klasser. Klass A och B kommer att slås ihop i
en gemensam turnering. Klass C och D spelar separata turneringar. Max deltagarantal är 48
spelare per turnering.
Anmälan och startavgift Du anmäler dig via länk på klubbens hemsida www.kristallen.org.
Länken leder dig direkt till medlemssystemet i Schack.se. Var noga med att anmäla dig till
rätt klass med hjälp av droppmenyn. Observera att du måste vara registrerad för en klubb
för att anmäla dig. Din anmälan är inte godkänd förrän du även har betalt
anmälningsavgiften 150 kr, och vi vill att anmälan och betalning görs senast 8/9! Du är inte
garanterad plats bland de 48 innan du har betalat, och om du dröjer länge mellan din
anmälan och betalning finns risk att du inte får plats i tävlingen. Deltagare från Kristallens SK
har fri startavgift.
Betalning sker till Swishnummer 0705670689 som går till klubbens kassör Michael Pargman.
Märk betalningen med KSK, JGP, deltagarens för- och efternamn samt klass. För alternativa
anmälningssätt kontakta kassör Michael på michael.pargman@kristallen.org. Efteranmälning
kan göras i mån av plats mot en startavgift på 200 kr.

Priser Penningpriser i klass A och B: 800kr – 600kr – 400 kr. Pris till bäste B-spelare
garanteras. Dessutom utlottas ett penningpris!
Priser till alla i klass C och D! Pokal till de högst placerade (cirka en tredjedel av startfälten)
och plakett till övriga.
Vi beräknar att prisutdelning i klass D är klar klockan 16:45, klass C 17:00 och klass A+B
17:30.
Mat Anmälningsavgiften inkluderar smörgåspaket med frukt och dryck. Ange eventuella
matallergier i rutan ”Övrig information” när du anmäler dig. Därutöver har vi kiosk öppen i
anslutning till respektive turnering under hela dagen.
FHM:s rekommendationer följer vi noga. I skrivande stund gäller maxdeltagarantal på 50
personer. I alla tre turneringarna har vi därför ett maxantal spelare på 48 och därutöver 2
domare. De tre turneringarna spelas separata från varandra. Vi kommer att vädra
kontinuerligt i spellokalerna, lunch och kiosk placeras i anslutning till varje spellokal och
handsprit kommer att stå framme. Föräldrar kan vara med vid personlig anmälan, men
kommer inte att ha tillträde till tävlingslokalen. Ingen publik alltså, annars klarar vi inte att
följa rekommendationerna. Lunch planeras till 12:30-13:00 och kan ge möjlighet för föräldrar
att träffa barnen utomhus utanför skolan. Planera detta i förväg inom familjen!
Viktigt: Stanna hemma om du känner av symtom! Startavgiften återbetalas i så fall.
Kontaktpersoner: Mikael Näslund 070-315 99 70 mikael.naslund@kristallen.org eller Olov
Hamilton 073-618 89 71 olov.hamilton@kristallen.org Blir du sen, kontakta oss före 10:30!
Kristallens guld- och silversponsor:

