Kristallens Schackklubb i samarbete med Lannebo Fonder
bjuder in ll

Kristallens JGP 2022
Lördag 17 september på Viktor Rydbergs Gymnasium,
Frejgatan 30, t-bana Odenplan
Spelstart 11:00. Personlig anmälan 09:30-10:30.
Klasser

A

födda 02-06

Gymnasiet

15 min + 5 sek/drag

B

födda 07-09

Högstadiet

15 min + 5 sek/drag

C

födda 10-12

Mellanstadiet

10 min + 5 sek/drag

D

födda 13-

Lågstadiet

10 min + 5 sek/drag

Tävlingsform är 7 ronder Schweizer i samtliga klasser. Klass A och B kommer a slås ihop i en
gemensam turnering. Klass C och D spelar separata turneringar. Max deltagarantal är 48
spelare per turnering.
Anmälan och startavgi Du anmäler dig via följande länk: h ps://member.schack.se/
turnering/3065/anmalan. Var noga med a anmäla dig ll rä klass.
Observera a du måste vara registrerad i en klubb för a anmäla dig. Din anmälan är
inte godkänd förrän du även har betalt startavgi en på 175 kr, och vi vill a anmälan
och betalning görs senast 14/9! Du är inte garanterad plats bland de 48 innan du har
betalat, och om du dröjer länge mellan din anmälan och betalning nns risk a du
inte får plats i tävlingen. Medlemmar i Kristallens SK har fri startavgi !

Scanna QR-koden för att
komma direkt till anmälan!
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Betalning sker ll Swishnummer 0705670689 som går ll klubbens kassör Michael Pargman.
Märk betalningen med KSK JGP, deltagarens för- och e ernamn samt klass. För alterna va
anmälningssä , kontakta kassör Michael på michael.pargman@kristallen.org. E eranmälning
kan göras i mån av plats, startavgi en är då 200 kr.

Priser Penningpriser i klass A och B: 800kr – 600kr – 400 kr. Pris ll bäste B-spelare
garanteras. Dessutom utlo as e penningpris!
Priser ll alla i klass C och D! Pokal ll de högst placerade (cirka en tredjedel av star älten)
och plake ll övriga.
Vi beräknar a prisutdelningen i klass D är klar senast klockan 15:30, klass C 16:00 och klass
A+B ca 16:30.
Förtäring Anmälningsavgi en inkluderar smörgåspaket med frukt och dryck. Ange eventuella
matallergier i rutan ”Övrig informa on” när du anmäler dig. Därutöver har vi kiosk öppen i
anslutning ll respek ve turnering under hela dagen.
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 JGP 2021, klass C. Foto Lars OA Hedlund

VI SER FRAM EMOT EN SPÄNNANDE SCHACKDAG!
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Kristallens guld- och silversponsor:

