Tigerklubben og Sjakkhuset inviterer alle barn og unge til

NM for barn og ungdom
Oslo, 25.-27. november 2011
NM er årets største barnesjakkturnering, med mer enn 300 deltakere fra 5-26
år. Årets NM spilles under flotte forhold på Mastemyr hotell rett utenfor Oslo.
NB! Svært gunstige priser på helpensjon. Begrenset plass, bestill tidlig!
SPILLESTED
Quality Hotel Mastemyr i Oslo/Kolbotn, ti minutters kjøretur fra Oslo
sentrum. Adresse Lienga 11, 1410 Kolbotn. Buss 83 bruker 14
minutter fra Oslo sentrum.
KLASSEINNDELING
Klasse A: 17-26 år (født 1985-94)
Klasse B: 15-16 år (født 1995-96)
Klasse C: 13-14 år (født 1997-98)
Klasse D: 12 år (født 1999)
Klasse E: 11 år (født 2000)
Klasse F: 10 år (født 2001)
Klasse G: 9 år og yngre (født 2002 og senere)
En spiller under 12 år kan delta i en klasse høyere enn det alderen
tilsier. De to beste i klassene F, D, C og B, og de to beste under 20
år i klasse A, kvalifiserer seg til Nordisk mesterskap 2012.
SPILLESYSTEM
Sju runder (partier) etter monradsystemet.
Tenketid:
Runde 1: 61 minutter per spiller til hele partiet.
Runde 2-7: 1 time per spiller på 40 trekk og 30 minutter ekstra til resten av partiet.

Premie til alle deltagere!
PÅMELDING
Påmelding skjer normalt via kretsene, eller direkte til oss eller gjennom klubben når kretsen legger
opp til det eller tillater det. Startavgiften er 350 kr per spiller. Denne betales med kort eller kontant
ved oppmøte. Påmeldingsfrist er tirsdag 15. november, etter dette øker startavgiften med 100
kroner.
Påmelding skjer til Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no / 21 01 98 11.

SNU!

PROGRAM
Fredag 25. november
kl 1400 – 1530		
kl 1600 			
kl 1615 – 1815		
kl 1745 – 2000		
kl 1900 – 2200		

Registrering
Åpning
1. runde
Middagsbuffé
2. runde

Lørdag 26. november
kl 0930 – 1230		
kl 1200 – 1400 		
kl 1330 – 1630		
kl 1700 – 2000		
kl 1900 – 2100 		

3. runde
Lunsjbuffé
4. runde
5. runde
Middagsbuffé

Søndag 27. november
kl 0930 – 1230		
kl 1130 – 1300		
kl 1300 – 1600		
kl 1615 – 1645 		

6. runde
Lunsjbuffé
7. runde
Premieutdeling

OVERNATTING / HELPENSJON
Spillehotellet Quality Hotel Mastemyr kan tilby
svært gunstige priser. Begrenset plass bestill tidlig!
Overnatting med helpensjon
Helpensjon i to netter inkluderer middagsbuffet fredag, frokost, lunsjbuffet og middagsbuffet lørdag, og frokost og lunsjbuffet på
søndag.
Pris pr person pr natt i trippelrom
563 kr
(1126 kr for hele helgen med alle måltider)
Pris pr person pr natt i dobbeltrom
645 kr
(1290 kr for hele helgen med alle måltider)
Pris pr person pr natt i enkeltrom
890 kr
(1780 kr for hele helgen med alle måltider)
Overnatting med frokost
Inkluderer overnatting med frokostbuffet.

MÅLTIDER
For dem som kun vil kjøpe måltider (ikke
overnatting), tilbyr hotellet følgende priser:

Pris pr person pr natt i trippelrom
Pris pr person pr natt i dobbeltrom
Pris pr person pr natt i enkeltrom

Middagsbuffet fredag:
Pastabuffet og karamellpudding
Lunsjbuffet lørdag:
Kylling med ris + brød og pålegg
Middagsbuffet lørdag:
Tacobuffet og Panna cotta 		
Lunsjbuffet søndag:
Lasagne + Brød og pålegg

Bestilling av overnatting: E-post
mastemyr@choice.no eller tlf 66 99 78 00.
Oppgi kode: ”NM Sjakk”.

150 kr
125 kr
150 kr

358 kr
436 kr
712 kr

Husk at det er begrenset antall værelser på
hotellet, så vær tidlig ute med å reservere!

125 kr

Bestilling av måltider for dem som ikke skal bo på
hotellet, må gjøres senest 22. november til
hotellet på mastemyr@choice.no.
I tillegg vil det være salg av baguetter, mineralvann, kaker og kaffe/te hele dagen, alt til en
rimelig pris.
FOR SPØRSMÅL RUNDT
ARRANGEMENTET:
Kontakt Torstein Bae,
torstein@sjakkhuset.no, telefon 21 01 98 11.
ALL INFO OG DELTAKERLISTE:

www.sjakkhuset.no/nmu2011

