
Bergen kursavslutnings-BGP/UGP 
               Sjakkturnering for barn og unge  Nordnes Bydelshus 

Søndag 6. desember 2015 
 
 

Bergens Schakklubs Ungdom ønsker alle hjertelig velkommen til sjakkturnering for barn og unge. 
Turneringen spilles i Nordnes Bydelshus i Bergen, søndag 6. desember 2015. 

Denne turneringen passer godt for spillere som har gått på sjakkurs og har egen begynnergruppe for spillere som har 
vært med på to eller færre turneringer tidligere. Alle deltakere må være medlem i en barnesjakklubb (ev. via SFO). 
 
Påmeldingsfrist:  Påmelding via http://goo.gl/uQIvOH fram til søndag 6. desember kl. 08.00. 

Deretter på spillestedet søndag fram til kl. 10.30. 
Også forhåndspåmeldte må registrere seg på spillestedet innen kl. 10.30. 

 Påmelding kan også gjøres på epost til klubbpost@bergensjakk.no. 
NB! Grunnet lokalets størrelse må vi stoppe påmeldingen når 90 deltakere er nådd.  Startavgift:   Kr 150  Merk at det er gratis startavgift for de som har betalt for Bergens Schakklubs 

     mandagskurs på Nordnes Bydelshus høstsesongen 2015. 
 Spillesystem:  6 runder Monrad. Alle spiller 6 runder (eventuelt 5 hvis man får walk-over ved oddetall). 
  Klasseinndeling: Begynner:  For spillere som har deltatt i mindre enn tre turneringer før. 
   Mikroputt:  Født 2006 eller før.  
   Miniputt:  Født 2004-2005. 
   Lilleputt:  Født 2002-2003.  
   Kadett:   Født 1999-2001.  
   Ungdom:  Født 1989-1998. 

Klassene spiller hver for seg hvis det er mange nok deltakere.   
   Hvis klasser slås sammen vil det uansett være klassevis premiering  Premiering: Alle deltakere blir premiert. 

 
   Det blir trukket ekstrapremier på startnummer blant de som er tilstede 
   på premieutdelingen.  Spilleprogram: kl. 10:00-10:30   Registrering 

kl. 11:00-11:50   1. runde 
Deretter starter rundene fortløpende. 
 
Begynner og Mikroputt har kortere pauser enn de andre klassene og blir ferdig tidligere. 
Vi regner med premieutdeling for Begynner og Mikroputt ca. kl. 15.00 og ca. kl. 16.00  
for de eldre klassene.   

Betenkningstid:  20 minutter pr. spiller pr. parti.  
Spillested:  Nordnes Bydelshus, Klosteret 2  i Bergen. 
   Dette er samme sted som Bergens Schakklub har sine kurs. 

Det blir kiosk med servering på spillestedet.  
Informasjon: Hjemmeside:  http://www.bergensjakk-ung.net/ 

Epost:   klubbpost@bergensjakk.no 
 Telefon:  Eirik T. Gullaksen  980 69 851 
  


