Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) inbjuder till

Länsmästerskap i
Schack5an & Schack6an
Östersund lördagen den 6 april 2019
(samtidigt med länsfinalen i Schack4an i Östersunds Sporthall)
Tävling för alla som går i årskurs 5 och 6
Tävlingen spelas som en individuell turnering och för varje årskurs koras dels en individuell
skoldistriktsmästare, dels bästa skola i respektive årskurs (4-mannalag).
Bästa skola får under ett år inneha ett vandringspris – jättetorn (5:an) och jättelöpare (6:an). I denna
lagtävling räknas sammanlagd partipoäng för de fyra främsta i respektive årskurs från varje skola.

Datum/Plats

Tävlingen spelas lördag 2019-04-06 i Östersunds sporthall, A-hallen, Samuel Permans gata 14

Tid

Registrering i spellokalen senast kl. 10:15, spelet startar kl. 11:00. Tävlingen och prisutdelningen
beräknas vara klar ca kl. 14:30.

Startavgift

Ingen startavgift tas ut.

Förplägnad

Varm korv 10 kr, med bröd 15 kr; kaffe/thé 10 kr (inkl. påtår); festis och bullar etc.
kommer att kunna köpas i Sporthallen. Kontant eller swish. Deltagarna kan gärna ta med
även egen förtäring.

Anmälan

Bör ske så snart som möjligt och senast fredagen den 28 februari 2019 till Christer Alkerud:
christer@alkerud.se, samt kopia till Ingemar Olofsson: inolof@gmail.com.
Uppgifter som vi behöver:
– Skolans namn och klass – klasslista med födelsedatum.
– Kontaktperson för klassen med e-postadress och telefonnr – klassläraren eller annan.
– Vilka elever som ska spela. Denna uppgift kan korrigeras vid behov.
– Önskat klubbmedlemskap (obligatoriskt), antingen skolans egen skolschackklubb om sådan
finns eller en ”traditionell” schackklubb, t.ex. Schack 88 (Hammerdal) för Strömsunds
kommun, Bräcke SS för Bräcke kommun eller Östersunds SS för resten av länet.
Klubbmedlemskap är obligatoriskt men avgiftsfritt.
– Medlemskap för 2019 bör vara ordnat i förväg med namnunderskrifter etc. – Se
förfaringssätt på denna länk:
http://jh.schack.se/Ansokan_om_medlemsskap_klassvis_2019_Dexter_2.xls

Tävlingen

Mästerskapet spelas i fem ronder med samma regler som Schack4an, dvs. med
poängräkningen 3-2-1 och med avdömning av partier som inte hunnit färdigspelas inom ca 15
minuter. Personuppgifter datorbehandlas för att administrera tävlingen.

Priser

Individuella priser till de tre främsta i respektive Femman och Sexan. Lagpris samt
vandringspris under ett år till bästa skola i respektive årskurs.

Frågor

Christer Alkerud, 070-172 89 83, Ingemar Olofsson, 070-395 39 16, e-postadresser, se ovan.
Se även Sveriges SF:s Schack4an-webbplats: http://www.schackfyran.se samt denna sida om
riksfinalen: http://www.schack.se/schack-i-skolan/schackfyran/riksfinalen/

VÄLKOMNA!
Sven-Olof Andersson, ordf. J/H SF, 070- 362 25 53, soa.andersson@telia.com
PS – För den som är intresserad av ytterligare tävlingsutbud, skoltävlingar, sommarläger m.m.
rekommenderas ett besök på www.schack.se. Sök där på underrubrik Tävling/Ungdomstävlingar
http://schack.se/tavling/ungdomstavlingar/ alternativt Schack i skolan
http://schack.se/category/schack-i-skolan/ och med underrubriker för tävlingarna Si2Chess,
Yes2Chess och Sikta mot Stjärnorna.

