Invitasjon og reglement for

Trygve Waage Cup 2008
Oslo Sjakkrets Ungdoms lagkamper for barn og
ungdom
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 1995
eller seinere. Det er ingen startavgift.
2. Det spilles over 4 bord, bordplasseringen skal være etter antatt spillestyrke og kan
ikke endres. De 4 spillere som føres opp som nr 1-4 på lagets Monradkort før 1. runde
kan ikke spille på noe annet lag, forøvrig står en fritt til å sette inn reserver. Reserver
må spille på det bord som spillestyrken tilsier.
3. Premiering av alle deltakere på alle lag. Ekstra premiering av beste lag med
eldste spiller født i 1998 eller seinere.
Det er satt opp en vandrepokal som må vinnes tre ganger før den tilfaller lokallaget til
odel og eie.
Den nåværende pokal er vunnet en gang, av 1911U i 2007.
4. Betenkningstiden er 40 min pr spiller/parti med noteringsplikt inntil spilleren har
mindre enn 5 minutter igjen av sin tid.
5. Det spilles 5 runder. Vinner er det laget som har scoret mest individuelle poeng,
deretter teller lagpoeng, så innbyrdes oppgjør, og til slutt kvalitet.
6. Spilleprogram, 3 onsdager:
1. og 2. runde: Arr. 1911U på Kringsjå skole, Sognsvn. 210, onsdag 24. september
kl. 17.45.
3. og 4. runde: Arr. Nordstrand SKU på Lambertseter gård onsdag 8. okt. kl. 17.45.
5. runde: Arr. OSSU, i OSS lokaler, Bogstadvn. 30, onsdag 22. okt. kl. 17.45.
Premieutdeling når 5. runde er ferdig. Premie til alle som har spilt minst ett
parti.
Alle spillekvelder vil de fleste være ferdige ca kl 20.15 og alle vil være ferdige før kl.
21.00.
7. Spillere melder seg til egen klubb som organiserer lagene.
8. Målgruppen for denne turneringer er spillere som har noe erfaring og som derfor
kan å 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 ungdom i november.
Oslo den 5. september 2008
Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU)

