
OSLO SJAKKRETS UNGDOM (OSU)
inviterer alle sine medlemmer til

OSLOMESTERSKAPET I SJAKK
for barn og ungdom, 17. og 18. oktober 2009

STED: Skøyenåsen skole, Haakon Tveters vei 75 i Oslo.
T-bana linje 3 (Sognsvann-Mortensrud) til Oppsal stasjon.  Skøyenåsen skole ligger på nedsiden av 
skinnegangen midt mellom T-banestasjonene Skøyenåsen og Oppsal. Oppsal er nærmest, følg 
Haakon Tveters vei tilbake mot sentrum og ta til venstre under skinnegangen, så er du der.

TID: Frammøte og registrering lørdag 17/10 innen kl. 10.15!, 
1. runde kl. 11.00, ferdig for dagen ca. kl. 15.00, søndag 18/10 starter vi kl. 10.00 
presis, premieutdeling ca. kl. 14.30-15.30.

KLASSEINNDELING:
Klasse C: 13 og 14 år (født i 1995 eller 1996)
Klasse D: 12 år (født i 1997)
Klasse E: 11 år (født i 1998)
Klasse F: 10 år (født i 1999)
Klasse G: 9 år (født i 2000)
Klasse H: 8 år og yngre (født i 2001 eller seinere)
[Se egen invitasjon for klasse A (17-26 år) og B (15-16 år)]

BETENKNINGSTID OG SPILLESYSTEM:
9 runder Monrad system, 30 minutter pr spiller og parti.
(Berger system hvis deltakerantallet gjør at det passer.)

PREMIERING: Trofeer til de fem beste i alle klasser, 
premier til alle som deltar.

STARTAVGIFT: kr. 80 pr. spiller (søskenrabatt: Halv pris for søsken nr. 2, 3, osv.).

PÅMELDING: Johs. R. Kjeken, e-post: jrkjeken@online.no
Oppgi: Navn, lokallag og fødselsdato!

(Ledere i egen klubb kan også hjelpe deg med påmelding.)

PÅMELDINGSFRIST:
Fredag 16/10  kl. 21.00, deretter økes startavgifta med 50%.

De som vil delta i OM bør ha deltatt i en sjakkturnering tidligere og bør ha erfaring i bruk av 
sjakklokke.  (Ikkemedlemmer kan tegne medlemskap i et av våre lokallag før start.)

KVALIFISERING TIL NM FOR UNGDOM I TRONDHEIM 20-22. NOVEMBER 2009. 
ALLE VÅRE MEDLEMMER SOM VIL TIL NM MÅ DELTA I OSLOMESTERSKAPET. 
Antallet i de enkelte klasser som får økonomisk støtte av kretsen til å delta i NM blir bestemt før 
spillestart på søndag.
 

Vel møtt til OM i sjakk 2009!

OSU på nett: ungdom.oslosjakk.no

mailto:jrkjeken@online.no

