Trojanska Hästens
Junior Grand Prix 2022
Söndag 13 mars
Plats:

Vallatorpsskolan, Klövervallsvägen 81, Täby.

Tid:

För att få deltaga måste man vara anmäld i förväg.
Kontrollera noga i anmälningslistan att du är registrerad till rätt klass:
Alla anmälda Trojanska Hästens JGP 2022 (schack.se)
Var på plats före kl. 10:30 ‒ vid sen ankomst kan inte plats i första ronden garanteras!
Klass A‒D är klara ca kl. 16:15, klass E‒F är klara ca kl. 14:30.

Klasser:

A
B
C
D

2002 ‒ 2005
2006 ‒ 2008
2009 ‒ 2011
2012 ‒ 2015

Gymnasiet och äldre
Högstadiet
Mellanstadiet
Lågstadiet

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E
F

2010 ‒ 2013
2013 ‒ 2015

Allmän
Nybörjare

(med klocka)
(utan klocka)

Spelform:

Klass A-D (JGP):
7 ronder, 10 min + 5 sek/drag.
E (Allmänklass):
6 ronder, 10 min/spelare.
F (Nybörjare):
5 ronder utan klocka - avdömning av partiet efter ca 15 min.
Klass E-F är kortare tävlingar med pris till alla och passar tävlingsovana spelare.

Avgift:

150 kr. Två korvar med bröd alternativt smörgåsar ingår.
Fri startavgift för medlemmar som tränar med Trojanska Hästen!

Anmälan:

Via medlemssystemet: https://member.schack.se/turnering/2849/anmalan
Startavgiften sätts in på bankgiro 695‒1297 (Trojanska Hästen). Anmälan och
startavgift ska vara inne senast onsdag 9 mars. Vid sen betalning kostar det 200 kr.

Priser:

Klass AB: Penningpriser 800 kr ‒ 600 kr ‒ 400 kr ‒ 300 kr.
De fem bästa spelarna i klass B är garanterade minst 200 kr vardera.
Lågstadiet och Mellanstadiet: Pokaler till de 15 främsta.
I Allmänklassen och Nybörjargruppen får alla pris!
Pris till bästa tjej i alla grupper.

Frågor:

info@trojanskahasten.se

Färdsätt:

Ta tunnelbanan till Danderyds sjukhus. Därifrån tar ni buss 611. Kliv av vid hållplats
Erikslund (restid ca 20 min). Vid Erikslund går ni över vägen in på Vallatorpsvägen.
Sväng till höger efter 50 meter så kommer ni in på Klövervallsvägen. Följ den tills ni
kommer till Vallatorpsskolan, Klövervallsvägen 81.

Övrigt:

Cafeteria med smörgåsar, godis, läsk mm. Försäljning av Steg-böcker (läromaterial).

