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BGP turnering på Verket skole
Den 9. april blir det BGP-turnering på Verket skole. Ja, dette er en tirsdag, og partiene
starter 17:30. Se turneringsservice hvor en både kan melde seg på og se hvem som er
påmeldt.
Turneringen varer rundt 2,5 timer og det skal bli tid til både spilling, premiering og kiosk i
løpet av denne tiden.
Vi gjør mest mulig for at det skal gå å komme utenbys fra til denne turneringen. Blant
annet er det buss som stopper rett utenfor skolen med hyppige avganger fra jernbanen.
INNBYDELSE:
BGP turnering som spilles på Verket skole 9. april 2019.
Registrering til 17:15 Første runde starter 17:30 10 min per spiller og parti. Det spilles 6
runder.
Informasjon eller påmelding til hans.inge.kongevold@gmail.com eller 95868495
Påmelding innen mandag 8 april. Betaling til konto 0540.08.65134 vipps #15778 Moss
Schakklubs Ungdom eller kontant før 19:15.
Med registrering menes bekreftelse på at de som alt er påmeldt kommer. I
utgangspunktet har vi ikke påmelding på stedet. Registrering kan gjøres på SMS når en er
på den siste delen av reisen og om en er sent ute. Runden starter 17:30 presis og rekker
en ikke denne må en regne med å tape 1. runde. (En får altså delta fra 2. runde.) Merk hvor
inngangen er om du er sent ute.
Premieutdeling planlagt ca 19:50 for de yngste gruppene og noe senere for de eldre
klassene.
Turneringen spilles på Verket skole. Merk inngangen som på kartet.
Det går buss 19 og 20 til Verket (skole) fra jernbanen.
21: 1635-1645
21: 1650-1700
21: 1705-1715 (Nødløsning)
20: 1700-1710
20: 1715-1725 (Nødløsning)
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Kort avstand fra E6/Mosseporten
Det spilles i klassene:
Mikroputt: Født 2010 eller senere
Miniputt: Født 2008 og 2009
Lilleputt: Født 2006 og 2007
Kadett: Født 2003 til 2005
Ungdom: Født 1993 til 2002
Det blir egen begynnerklasse. Klasser vil bli slått sammen bare der det er nødvendig for å
gjennomføre turneringen.
Premiering til de beste i alle klasser og deltagerbevis (pokal) til alle.
Startavgift kr 150. (Søskenrabatt)
Turneringen er en del av det landsomfattende BGP-systemet:
BGP-poeng blir tildelt spillerne i disse klassene etter skala 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6
og så 5 til alle andre deltagere. Spillere i nybegynnerklassen vil få BGP-poeng bak de som
spiller i den ordinære klassen, normalt 5 poeng.
25 poeng og minst tre turneringer gir sammenlagtspremie i BGP.' ' '

Hans-Inge Kongevold

Tilbake til hovedsiden
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