NM I SJAKK
FOR SKOLELAG
15. - 17. april 2016

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG

NM I SJAKK FOR SKOLELAG 2016

Ordføreren kommer!
Bergens ordfører Marte Mjøs Persen
kommer til åpningsseremonien som
avholdes i spillelokalet fredag 15. april
kl. 16.15.

Program
Generelt tidsskjema
Dato
Fredag 15.04.2016

Aktivitet
Registering

Start Slutt
14:00 15:30

Åpningsseremoni

16:15 16:30

Middagsbuffet

17:30 20:00

Lørdag 16.04.2016

Frokost
Lunsjbuffet
Middagsbuffet

07:00 10:00
12:30 14:30
18:45 21:45

Søndag 17.04.2016

Frokost
USFs årsmøte
Lunsjbuffet
Premieutdeling

07:00 10:00
10:30
12:00 14:30
16:45

Tidsskjema for rundene
Dato
Runde Start
Fredag 15.04.2016
1 16:30
2 19:30
Lørdag 16.04.2016
3 09:30

Søndag 17.04.2016

4
5
6
7

13:30
17:30
09:00
13:30

Slutt
18:32
22:30
12:30

Merknad
61 min pr. spiller
1 time på 40 trekk deretter 30 minutter på resten
1 time på 40 trekk deretter 30 minutter på resten

16:30
20:30
12:00
16:30

1 time på 40 trekk deretter 30 minutter på resten
1 time på 40 trekk deretter 30 minutter på resten
1 time på 40 trekk deretter 30 minutter på resten
1 time på 40 trekk deretter 30 minutter på resten
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Til lykke med NM for Skolelag 2016!
Norgesmesterskapet for folkeskolelag ble arrangert første
gang i 1957, med kvalifiserende runder rundt om i landet
a la dagens kretsmesterskap, med hele 500 spillere på 92 lag
fra 60 skoler med, og med finalespill i Oslo etter cup-metoden,
med 12 deltagende skoler.
Florvåg skole fra Bergen var i finalen, men til slutt sto Våland
skole fra Stavanger igjen som vinner, etter seier over
Møllergata skole fra Oslo i finalen..
I år samlet kretsmesterskapene for skolelag vel 500 spillere –altså pussig nok omtrent like
mange som i 1957 – for 59 år siden. 7 kretser hadde KM i år – det tallet skal vi øke i tiden
fremover!
I NM for skolelag i Bergen blir det helt sikkert hard kamp om NM titlene – en for
barneskoler og en for ungdomsskoler. I fjor vant Korsvoll (Oslo) foran Lassa (Stavanger) i
Barneskoleklassen og Nordberg (Oslo) foran Kannik (Stavanger) i Ungdomsskoleklassen
– hvem blir det i år? Korsvoll og Nordberg blir nok i alle fall farlige – Korsvoll har vunnet
7 av de siste 11 årene, og Norberg 5 av de siste 8 årene, og er nok lagene å slå også i år.
Ungdommens Sjakkforbund er stolte over at dette mesterskapet arrangeres år etter år,
og altså nå for 53. gang, og for 51. år på rad. 115 spillere står klare til dyst i år, litt færre
enn på Bytårnet skole i Moss i fjor, men i alle fall et meget respektabelt deltakertall.

Sjakklubbene Askøy, Bergen, Hordvik, Sotra og Søråshøgda, med den driftige lederen Ole
Valaker i spissen, ser ut til å ha gjort veldig mye riktig i forberedelsene, og
arrangementsstedet Quality Hotell Edvard Grieg, der bl.a. NM for Ungdom ble arrangert
i november i fjor, har jo etter hvert opparbeidet seg en pen sjakkstatus.
I løpet av helgen vil vi også avholde USFs 39. årsmøte på arrangementshotellet,
og dessuten sparke i gang Hordlands-delen av «SkoleSjakken» - prosjektet der alle
grunnskoler vil få tilbud om sjakk-aktivitet hos seg! Nok en stor sjakkhelg i Bergen, altså!
USF ønsker spillere, lag og arrangør lykke til med NM for Skolelag 2016.
Geir Nesheim
generalsekretær
Ungdommens Sjakkforbund
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Regler som er viktige å huske
Spillereglene skal sikre at mesterskapet blir gjennomført så rettferdig som mulig, og NM for skolelag er et viktig mesterskap.
Det gjør at dommerne kommer til å legge seg på en litt strengere linje enn hva som er vanlig i BGP-turneringer.
Dommerne kommer til å gå med lett gjenkjennelige hvite trøyer.

Betingelser som gjelder for dette mesterskapet
Lagoppstilling
Hvert lag skal levere skiftlig sin lagoppstilling bestående av 4 spillere og inntil 2 reserver, og bordrekkefølgen skal være etter
antatt spillestyrke med den sterkeste spilleren på førstebord. Denne kan ikke forandres etter at den er innlevert.
Innen 30 minutter før hver rundestart skal lagleder ha levert inn startoppstillingen for sitt lag for den kommende lagkampen
– hvis ikke vil laget bli satt opp med spillerne som er oppført på de fire øverste bordene.
Rating
Runde 2-7 i gruppen for ungdomsskolelag blir ratet hos Norges Sjakkforbund, mens gruppen for barneskolelag ikke blir ratet.
Betenkningstid
Betenkningstiden for den første runden er 61 minutter på hele partiet.
I alle de senere rundene er betenkningstiden 60 minutter/40 trekk, og deretter 30 minutter på resten av partiet.
Resultater og rundeoppsett
Resultatlister og rundeoppsett kommer til å bli slått opp på oppslagstavler utenfor spillesalen, og vil også være tilgjengelig
på TurneringsService sine resultatsider. På bordene vil det ligge bordkort som viser hvor hver enkelt skal spille.
Spillingen vil starte samtidig på signal fra turneringslederen, og fra da av skal det være absolutt ro i salen helt frem til
rundens siste parti er ferdigspilt.
Forsentkomming
Spillerne tillates å starte sine partier inntil 30 minutter etter oppsatt rundestart, men de som kommer senere vil tape sitt
parti på walk-over.
Uregelmessigheter
Hvis man mener noen har begått et regelbrudd, skal man stoppe klokken og påkalle en dommer ved å rekke armen i været.
Man skal ikke begi seg inn i noen diskusjon med andre spillere. Klokkene stoppes ved å trykke på den midterste knappen en
gang.
Det er ikke tillatt å bringe med seg nettbrett, datamaskiner eller andre elektroniske hjelpemidler inn i spillesalen. Her skal
også mobiltelefoner skal være slått av. Hvis en spillers mobiltelefon gir lyd fra seg mens man spiller, dømmes man til tap.
Notering
Det er noteringsplikt, men spillere som ikke kan notere trekkene sine, setter streker i noteringsskjemaet i stedet. Disse får
10 minutter fratrekk på klokken. De dette gjelder må kontakte en dommer for å få stilt klokken før spillingen starter.
Feiltrekk
Dersom en spiller gjør et feiltrekk, vil dommeren notere det på bordkortet og motstanderen får 2 minutter ekstra tid for
avbrytelsen. Begås et nytt feiltrekk av den samme spilleren, er partiet tapt.
Det dømmes ikke for feiltrekk før motstanderens klokke er startet, og inntil dette er gjort er det lov å korrigere trekket.
Reglene om rørt brikke gjelder like fullt så sant man kan gjøre noen lovlige trekk med denne brikken.
Avslutning av parti og kamp
Når partiet er ferdigspilt, skal begge noteringsskjemaene påføres resultatet og signeres av spillerne. Man skriver også
resultatet på bordkortene. Så skal brikkene stilles opp igjen i utgangsstilling, og spillerne skal rydde bordet sitt før de forlater
det. Noteringsskjemaene og bordkortet kan ligge igjen på bordet.
SIDE 4

NM I SJAKK FOR SKOLELAG 2016

Du kan slå en stormester!
Stormester Leif Erlend Johannessen kommer til NM for skolelag søndag 17. april
for å spille mot deltakere og andre interesserte.
De som vinner, får en kopp med teksten «Jeg slo en stormester i sjakk» pluss et gavekort
hos Internet Chess Club (ICC). De som klarer remis får bare gavekortet.
Kl. 11.00 - 13.30 Lynsjakk hvor stormesteren har 1 minutt og motstanderen 3 minutter.
Kl. 13.30 - 15.00 Simultan hvor stormesteren spiller mot mange spillere på en gang.

Skjønnhetspremier
I hver runde blir det kåret ett skjønnhetsparti i hver av de to
klassene. Det blir premie til både vinneren og taperen i disse
partiene. Ingen får mer enn én skjønnhetspremie.
Vinnerne i hver runde kommer på storskjerm og partiene blir
publisert på Mattogpatt.no og på Turneringsservice-siden.

For at et parti skal være med i konkurransen må dette
markeres med en X øverst på noteringsarket man leverer inn
sammen med resultatet.
Uleselige partier kan dessverre ikke delta i konkurransen.
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Spillestedet
Quality Hotel Edvard Grieg
Sandsliåsen 50, 5254 Bergen, Telefon 55 98 00 00
Bergens største hotell og et av Vestlandets største konferansehoteller.

Offentlig transport til spillestedet
Rute 50E fra Bergen Busstasjon til Statoil i Sandsliveien (anbefalt).
Rute 53 fra Bergen Busstasjon til Håvardstun på Flyplassveien.
Flybuss fra Flesland til Håvardstun på Flyplassveien.
Fra begge busstopp er det rundt 700 meter (5 minutter) å gå, men stoppet i
Sandsliveien har flere avganger og færre bakker.
Se www.skyss.no for rutetider.

Menyen på hotellet
Fredag
Lørdag

Middag:
Lunsj:
Middag:
Søndag Lunsj:

Tacobuffet
Hamburger, pølser med tilbehør, pommes frits og salat
Kylling, ris, salat, brød og fisk med tilbehør
Lasagne med tilbehør

Obs! Også ikke-boende kan spise på hotellet.
Både lunsj- og middagsbuffet koster 225 kroner for voksne og 120 kroner for barn.
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USFs 39. ORDINÆRE ÅRSMØTE
17. april 2016, Bergen
Ungdommens Sjakkforbund avholder årsmøte, søndag 17. april 2016 kl. 10.30 i på
Quality Hotell Edvard Grieg, Bergen, der altså NM for skolelag 2016 også arrangeres.
Agenda:
1. Godkjennelse av representantenes fullmakter.
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

3. Valg av ordstyrer(e), referenter, samt to representanter til å underskrive referatet.
4. Årsberetning.
5. Regnskap med revisjonsberetning.
6. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent.
7. Innkomne forslag.
8. Valg.

Årsmøtepapirene kan finnes på www.sjakk.no
Alle representanter for norsk barne- og ungdomssjakk ønskes velkommen!
Vel møtt til årsmøte.
Med vennlig hilsen
Ungdommens Sjakkforbund
Carsten Beer Jacobsen (sign.)
Leder

Geir Nesheim
Generalsekretær
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Helgens andre turneringer
Sjakk1.no Velkomstlyn Grand Prix

Fredag 15. april

Lynsjakkturnering med 13 runder.
Betenkningstid 3 minutter med 2 sekunders tillegg pr. trekk.
Startavgift kr 100!
Premeringen er pengepremier og gavekort.
Alle deltakere må være medlem i Norges Sjakkforbund.
Registrering innen kl. 18.45. 1. runde starter kl. 19.00.

Premiedrysset Grand Prix Bergen

Lørdag 16. april

Hurtigsjakkturnering med 7 runder. To grupper over/under 1000 i rating.
Betenkningstid 15 minutter med 10 sekunders tillegg pr. trekk.
Startavgift kr 300 for voksne, 200 for juniorer og 100 for spillere født 2002 eller senere.
NB! Det blir kr 50 i økt startavgift ved påmelding etter fredag 15. april ved midnatt.
Premeringen er pengepremier og gavekort.
Alle deltakere må være medlem i Norges Sjakkforbund.
Registrering innen kl. 10.45. 1. runde starter kl. 11.00. Pause mellom runde 3 og 4.
Bergen Barnas Grand Prix

Søndag 17. april

Hurtigsjakkturnering med 6 runder.
Det spilles i gruppene Begynner, Mikroputt, Miniputt, Lilleputt, Kadett og Ungdom.
Betenkningstid 20 minutter.
Startavgift kr 100.
Alle deltakere må være medlem i Ungdommens Sjakkforbund.
Registrering innen kl. 09.30. 1. runde starter kl. 10.00.

Våre samarbeidspartnere
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