Velkommen til Tromsømesterskapet i Bedriftssjakk 2017

Hva med å trone øverst som Tromsøs smarteste bedrift denne høsten?
Jaja, i alle fall smartest når det gjelder sjakk. 😊 Tromsø Sjakklubb inviterer til tidenes første
sjakkturnering for bedrifter i Tromsø.
Turneringa foregår som en lagsjakkturnering, med tre spillere per lag, og totalt tre kvelder
med spilling i løpet av høsten 2017.

Betenkningstid: 15 minutter per spiller per parti.
Spillesystem: 9 runder
Lagsjakk: 3 spillere på hvert lag (Lagene kan ha flere spillere, men bare 3 hver runde)
Grunnregel: Bare de som ikke har vært medlem, eller aktiv i sjakklubb de siste 15-20 årene
kan spille. Dette skal være gøy for amatørene.

Programmet for de tre kveldene i oktober er slik:
Onsdag 11. oktober

Onsdag 18. oktober

Onsdag 25. oktober

18:30-19:00
19:00-19:30
19:40-20:10
20:20-20:50

18:30-19:00
19:00-19:30
19:40-20:10
20:20-20:50

18:30-19:00
19:00-19:30
19:40-20:10
20:20-20:50

Intro
Runde 1
Runde 2
Runde 3

Intro
Runde 4
Runde 5
Runde 6

Intro
Runde 7
Runde 8
Runde 9

Tromsø Sjakklubb skal ikke legge skjul på at vi har flere gode hensikter med å arrangere
denne turneringa:
A) Skape mer publisitet og oppmerksomhet for sjakk som en positiv fritidsaktivitet
B) Knytte til oss bedrifter og mulige samarbeidspartnere/sponsorer for framtiden
C) Tjene penger til drift og aktiviteter. Deltakelse koster 5000 kroner per bedrift.

Flere detaljer om Tromsømesterskapet i Bedriftssjakk 2017

Premier:
1. Eksklusivt sjakksett (Brett, brikker, klokke)
2. Luksuriøst konkurransesett (Brett, brikker, klokke)
3. Lynsjakkpakken (Brett, brikker, klokke)
Alle deltakere får attraktive kopper fra sjakk-OL

Utfordre rivalene i byen!
De enkelte bedrifter som melder seg på oppfordres til å utfordre samarbeidende og
konkurrerende bedrifter. Skulle man formodning ikke vinne sjakkturneringa kan det jo være
en trøst å ha en konkurrent fra bransjen bak seg 😊

Bonusarrangement for deltakende bedrifter
1. Onsdag 4. oktober 19:00 – 21:00: Påmeldte bedrifter får gratis sjakkbriefing fra noen av
mesterspillerne i klubben.
2. Fredag 3. november 16:30-19:30: Sjakk-vorspiel!! Lagene inviteres til hyggelig
sjakkforelesning, snacks og lett bevertning – og ikke minst individuell lynsjakkturnering. Pris
per person 300 kroner.
Max antall deltakende er lag er 14
Vi regner med at dette blir en attraktiv turnering, og vi må ta hensyn til at sjakklubbens
spillelokaler har sine fysiske begrensinger. Armslag og trivsel blir best når det er drøyt 40
samtidig spillende. Vi må derfor sette grensen for dette første mesterskapet når vi når har
nådd 14 lag. Ikke vent med å melde din bedrift på.

Påmelding gjøres ved å ta kontakt med klubben før 1. oktober
Kontaktperson for turneringa er Jan S. Berglund, simsim64@gmail.com, 99279489

