Inbjudan

distriktsfinal Östergötland lördag 2 mars 2019
Under hösten och vintern har klasser i hela Östergötland lärt sig
spela schack.
Vi hoppas att ni har lika roligt som vi.
Nu är det äntligen dags för distriktsfinal i Schackfyran!

Finalen med ungefär 600-800 deltagare, spelas i matsalen i Anders Ljungstedts gymnasium på Anders
Ljungstedts gata 1 i Linköping, lördagen den 2 mars. Vi spelar i två finalheat (förmiddag 08.30-11.45 eller
eftermiddag 12.30-15.45). Ni kan dela upp er klass mellan de två tiderna. Poängen för alla i klassen slås
samman till en totalpoäng för hela dagen. Varje klass måste alltid ha en lagledare på plats när deras barn
spelar. Alla deltagare spelar fyra partier. Bara genom att delta samlar deltagare poäng för klassen!
Alla deltagare i distriktsfinalen får guldmedalj!
I distriktsfinalen går de preliminärt 10 bästa lagen vidare till riksfinalen som
spelas i Västerås ABB-arena, lördag 25 maj.
Anmälan
Ni anmäler er klass till Peter Halvarsson (schackfyran-osf@outlook.com)
senast 2019-02-25.
I anmälan ska framgå vilka spelare som vill spela på förmiddag respektive eftermiddag eller inte spela
alls. Även lagledarnas namn och mobilnummer ska anges.
Vid stor obalans mellan önskemål om förmiddagsspel respektive eftermiddagsspel kan vi behöva förändra
när man får spela, då vi har begränsat utrymme.
Om inte skolans officiella klasslista (NAMN, ADRESS och FÖDELSEDATUM) har lämnats inför
kommuntävlingen ska den bifogas anmälan. Om klassens sammansättning ändrats måste ny lista
skickas. Klasser som glömt påminns separat. Alla klasser som anmäler sig till distriktsfinalen i god tid får
ett ytterligare klassbesök från vår instruktör.
Startavgift och medlemskap
För att spela i Schackfyrans distriktsfinal måste man vara medlem i en traditionell schackklubb (ej
skolschackklubb). För de barn som inte redan är medlemmar i en traditionell schackklubb ansluten till
Sveriges Schackförbund har vi en startavgift på 10 kronor per spelare. Avgiften gäller som medlemsavgift
i den lokala schackklubben.
Betalning
Samtidigt med anmälan, senast 2019-02-25, betalas avgifterna till Östergötlands Schackförbunds plusgiro
447860-8, alternativt begärs fakturering. Undantagsvis kan kontant betalning ske vid avprickning 2 mars.
Frågor om betalning besvaras av Lars-Göran Lantz (lglantz42@gmail.com).
Avprickning/avanmälan/förhinder
Lagledarna ska vid avprickningen i spellokalen senast 8.30 respektive 12.30 anmäla vilka av de
föranmälda spelarna som inte kommer. Sen ankomst vid avprickningen på speldagen och avanmälan av
förhindrade spelare kan då meddelas till Ingvar Carlsson, 070-9427424.
Info om Schackfyran, regler, resultat m.m.
Se hemsidan för Sveriges Schackförbund och om Schackfyran (http://www.schackfyran.se).
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