Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) inbjuder till:

Kommuntävling för Åre
Torsdag den 28:e februari 2019
Lag

Lagen består av samtliga elever i respektive 4:e klass. Alla samlar poäng till klassen, så
det gäller att få med så många deltagare som möjligt! Om klassen är en 3-4:a eller
motsvarande har laget rätt att välja om 3:orna ska medräknas i klassen eller inte. – Se
http://www.schackfyran.se/.

Datum

Kommuntävlingen för Åre kommun spelas i Järpen torsdagen den 28:e februari 2019.

Tid

Anmälan i spellokalen senast 09:00 – kom helst tidigare! Spelet startar sedan så snart alla
prickats av och lottning skett. Tävlingen beräknas vara klar cirka 12:00. Ta med egen
matsäck då det brukar bli svårt att hinna tillbaka till den ordinarie skollunchen.

Plats

Gymnasieskolans aula i Järpen.

Startavgift

Det kostar inget att vara med i kommuntävlingen. I länsfinalen ska dock varje spelare
vara registrerad i någon klubb i JHSF – se mera om detta nedan. Medlemskap går bra att
teckna även vid kommuntävlingen.

Anmälan

Så fort som möjligt men absolut senast fredagen den 22:a februari till: Anders Nylén
(a.nylen@telia.com).
Ange:
– Skolans namn och klass samt kontaktperson för klassen, telefonnummer och epostadress.
– Antal barn som vill spela och deras namn. Det går att korrigera denna uppgift.

Tävlingen

Alla spelar fyra partier mot elever från de andra klasserna. Spelare med lika många poäng
lottas ihop. Efter varje rond läggs poängen för alla spelare i klassen samman och ger
klassens totalpoäng. För att inte tävlingen ska ta alltför lång tid avslutas spelet i varje
rond efter ca 20 minuter. De som då inte spelat färdigt blir ”avdömda”, det vill säga en
tävlingsledare bestämmer, i samråd med spelarna, hur partiet borde sluta.

Priser

Alla som deltar i kommuntävlingen får Schackfyran-medaljen i silver!

Länsfinalen

Lördagen den 6:e april 2019 spelas Jämtland-Härjedalens distrikts-/länsfinal i
Östersunds sporthall. De bästa lagen i länsfinalen blir kvalificerade till riksfinalen
lördagen den 25:e maj 2019 i ABB-arena syd, Västerås.
I länsfinalen krävs medlemskap i klubb i JHSF – skolschackklubb eller ”vanlig”
schackklubb, t.ex. Östersunds SS. Särskild inbjudan kommer till länsfinalen.

Frågor

Anders Nylén 070-323 34 19.

Se mera om Schackfyran, regler med mera, på: http://www.schackfyran.se/

Välkomna!

