Til lokallag NSKU i USF:

Invitasjon og reglement for

Trygve Waage Cup 2015
Oslo Sjakkrets Ungdoms lagkamper for barn

lørdag 24. og søndag 25. januar
OSU inviterer til lagkamper i sjakk etter følgende bestemmelser:
1. Turneringen er åpen for alle lokallag tilsluttet Ungdommens Sjakkforbund. Alle på laget må
være medlem av samme lokallag og turneringen er åpen for spillere født 2002 eller seinere.
Startavgift betales av NSKU.
2. Det spilles over 4 bord, bordplasseringen skal være etter antatt spillestyrke og kan ikke endres.
Ingen kan spille på mer enn ett lag. Det er anledning til å bruke innbyttere. Disse må settes inn på
det bord som spillestyrken tilsier.
3. Premiering av alle deltakere på alle lag.
Ekstra premiering av beste lag med eldste spiller født i 2005 eller seinere.
Det er satt opp en vandrepokal som må vinnes tre ganger før den tilfaller lokallaget til odel og eie.
I 2014 vant NSKU den forrige vandrepokalen.
4. Betenkningstiden er 45 min pr. spiller pr. parti med noteringsplikt inntil spilleren har mindre
enn 5 minutter igjen av sin tid. For å stille fullt lag, kan det benyttes en første- eller andreklassing
som fritas fra noteringsplikten, men i stedet må sette X for hvert trekk og som får 15 minutter
kortere tenketid. Tredjeklassinger og eldre fritas ikke fra noteringsplikten uten hjemmel i FIDEs
regler.
5. Det spilles 6 runder. Vinner er det laget som har scoret flest individuelle poeng, deretter teller
lagpoeng, så innbyrdes oppgjør, og til slutt kvalitet.
6. Spillested Korsvoll skole, Peder Ankers vei 23 i Oslo. T-bane 6 til Holstein eller bussrute 25 til
Nordberghjemmet. Med bil fra Ring 3 kjører du opp Sognsveien eller Maridalsveien og tar av Carl
Kjelsens vei som møter Peder Ankers vei nedenfor kirken. Følg Peder Ankers vei ca. 400 meter.
7. Spilleprogram: Tre runder hver dag.
Lørdag 24/1: Frammøte innen kl. 10.25, start av første runde snarest mulig. Ferdig ca. 15.00.
Søndag 25/1: Start kl. 10.00 presis, avslutning og premieutdeling ca. kl. 14.30-15.00.
8. De som ønsker å spille, melder seg på til turnering@nsku.no senest søndag 18. januar.
9. Målgruppen for denne turneringen er spillere som har noe erfaring og som derfor kan notere,
eller er motivert og i stand til å lære det før turneringen starter.
Vi håper lokallagene går inn for å få med så mange lag som mulig. Ha et kurs i notering for de som
trenger det. Dette vil også være god trening for de som vil kvalifisere seg til NM for ungdomslag i
Alta i februar/mars og NM for skolelag i Moss i april, eller delta i andre turneringer der det er
noteringsplikt.
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