SCHACKSÄLLSKAPET

MANHEM

Vegagatan 20 413 09 Göteborg Tel 031-24 47 45 E-post info@ssmanhem.se Plusgiro 42 28 22-7

Manhemknatten 2022 Lågstadiet
Schacksällskapet Manhem har nöjet att inbjuda till tävlingen Manhemknatten, som i år
spelas för fyrtionde gången!
Tidpunkt

lördagen den 26mars kl. 10.00. Avprickning senast kl. 09.30.
Prisutdelningen beräknas äga rum cirka kl. 15.00.

Plats

Schackcentrum, Vegagatan 20.

Startavgift

50 kronor per deltagare. Betala till pg 42 28 22 – 7, Schacksällskapet
Manhem. Ange namn, klubb samt födelseår på talongen eller swishas
till 1233582707. (SS Manhem). Ange namn klubb och födelseår. Inga
kontanta betalningar godtas p.g.a. att vi vill minska risk för virus. I
startavgiften ingår saft + 2 korvar med bröd.

Spelform

Sju ronder Monrad i en spelgrupp (födda 2011 eller senare). Man
spelar utan schackklocka. men avdömning sker efterpoängsystemet
sätts in om partierna blir långa.

Priser

Alla får pris! Pokaler till de främsta i de två åldersklasserna födda (2011)
samt (2012 och senare). Minnespriser till alla.

Servering

Förtäring i form av 2 korvar ingår i startavgiften för samtliga deltagare.
Det går även att köpa våfflor m.m. i tävlingens servering.

Anmälan

Anmälan görs, gärna klubbvis, med e-post till info@ssmanhem.se eller
på tel. 24 47 45 senast fredag kväll (25 mars). Hjälp oss att förbereda
tävlingen!
Munskydd, plasthandskar och handsprit finnes.

Information

SS Manhem 24 47 45.
Claes R. Nilsheden 073-501 66 43,

Välkommen!
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Manhemknatten 2022 Mellanstadiet
Schacksällskapet Manhem har nöjet att inbjuda till tävlingen
Manhemknatten, som i år spelas för fyrtionde gången!
Tidpunkt

söndagen den 27mars kl. 10.00. Avprickning senast kl. 09.30.
Prisutdelningen beräknas äga rum cirka kl. 15.00.

Plats

Schackcentrum, Vegagatan 20.

Startavgift

50 kronor per deltagare. Betala till pg 42 28 22 – 7,
Schacksällskapet Manhem. Ange namn, klubb samt
födelseår på talongen eller swishas till 1233582707. (SS
Manhem). Ange namn klubb och födelseår. Inga kontanta
betalningar godtas p.g.a. att vi vill minska risk för virus. I
startavgiften ingår saft + 2 korvar med bröd.

Spelform

Sju ronder Monrad i en spelgrupp (födda 08-10).
Betänketiden för partierna är 12min+3s/drag. Ingen
protokollsplikt.

Priser

Alla får pris! Pokaler till de främsta i de tre åldersklasserna
födda (2009) 2010 samt (2011). Minnespriser till alla.

Servering

Förtäring i form av 2 korvar ingår i startavgiften för samtliga
deltagare. Det går även att köpa våfflor m.m. i tävlingens
servering.

Anmälan

Anmälan görs, gärna klubbvis, med e-post till
info@ssmanhem.se eller på tel. 24 47 45 senast lördag kväll
(26 mars). Hjälp oss att förbereda tävlingen!
Munskydd, plasthandskar och handsprit finns.

Information

SS Manhem 24 47 45.
Claes R. Nilsheden 073-501 66 43,
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Välkommen!

Manhemjunioren 2022
Schacksällskapet Manhem har nöjet att inbjuda till ungdomstävlingen
Manhemjunioren, som i år spelas för tredje gången! Tävlingen spelas
parallellt med den klassiska Manhemknatten!
Tidpunkt

lördagen den 26mars kl. 15.00. Avprickning senast kl. 14.30.
Prisutdelningen beräknas äga rum cirka kl. 20.00.

Plats

Schackcentrum, Vegagatan 20.

Startavgift

80 kronor per deltagare. Betala till pg 42 28 22 – 7,
Schacksällskapet Manhem. Ange namn, klubb samt
födelseår på talongen eller swisha till 1233582707. (SS
Manhem). Ange namn klubb och födelseår. Inga kontanta
betalningar godtas p.g.a. att vi vill minska risk för virus. I
startavgiften ingår saft + 2 korvar med bröd.

Spelform

Fem ronder Monrad med betänketiden 18 minuter+10
s/drag i en grupp födda 2003-2006.

Priser

Pris i form av bokcheck till de främsta.

Servering

Förtäring i form av 2 korvar ingår i startavgiften för samtliga
deltagare. Det går även att köpa våfflor m.m. i tävlingens
servering.

Anmälan

Anmälan görs, gärna klubbvis, med e-post till
info@ssmanhem.se eller på tel. 24 47 45 helst före fredag
kväll (25 mars). Hjälp oss att förbereda tävlingen!
Munskydd, plasthandskar och handsprit finns.

Information

SS Manhem 24 47 45.
Claes R. Nilsheden 0703-501 66 43

Välkommen!

