
Harstad Open barnesjakkturnering  

Åpent kretsmesterskap 

Barnas Grand Prix turnering 11. – 12. oktober 2014 

  
Tid:                             10. – 12. oktober 

Spillested:                   Heggen videregående skole 

Påmeldingsfrist: Mandag 6. oktober  

Registreringsfrist:     10. oktober – kl. 10.30  

Startkontingent: Kr. 250,- 

  

Åpent kretsmesterskap:        

 

I dette mesterskapet skal det kåres kretsmestere i 3 klasser.  Det er miniputt, lilleputt og kadett. Åpent 

kretsmesterskap betyr at deltakere fra alle kretser i hele Norge kan delta i mesterskapet, og kjempe om 

å bli kretsmester.  Alle spiller i samme gruppe. Beste miniputt blir miniputtmester, beste lilleputt blir 

lilleputtmester, beste kadett blir kadettmester. 

NB: kretsmesterskap høres litt fryktinngytende ut men turneringa er midt i blinken for barn som aldri 

har spilt en turnering før. Eneste forutsetning for å delta er at barna kan sjakkreglene. Legg merke til 

råd og tips som er lagt inn før turneringstart begge dager. 

 

Program 
  

Lørdag 11. oktober:                                                Sjakktips før turneringa kl.10.30 

                                                                                  1. runde           kl. 11.00 –  11.50 

                                                                                  2. runde           kl. 12.00 –  12.50 

                                                                                  3. runde           kl. 13.00 –  13.50 

  

Det er populært å dra på Grottebadet i pausen 

Pølser og brus på Heggen fra kl. 17.30 – 18.00 

 

                                                                                   4. runde           kl. 18.00 – 18.50 

                                                                                   5. runde           kl. 19.00 – 19.50 

  

Søndag 12. oktober:                                                Sjakktips          kl.10.00  -  10.15 

                                                                                   6.runde            kl. 10.15 –  11.05 

                                                                                   7. runde           kl. 11.15 –  12.05 

                                                                                   8. runde           kl. 12.15 –  13.05 

                                                                                   9. runde           kl   13.15 – 14.05 

                                                                                    

Premieutdeling så raskt som mulig etter siste runde 

  
Premiering:               Alle deltakere blir premiert med flotte premier  

Turneringsform:      9 runder ”modifisert” konradturnering, dvs at to spillere vil kunne møte 

hverandre to ganger i løpet av turneringa.  Men 2. møte skal ikke skje før fra 

og med runde 7. 

Betenkningstid:        Hver spiller har 25 minutt pr. parti 

Turneringsleder:      Foreløpig ikke klart 

Overnattingstilbud: I gymsal.  Kr. 150 i avgift.  Ta med sovepose og liggeunderlag.  For øvrige 

tilbud, 

Påmelding/info:          Nils-Jakob Schjelderup,  tlf 48277910 (m) 

epost: njs@harstad.online.no 
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