JUNIOR-GRAND-PRIX stævne på Lolland.
Hermed har Rødby Skole Skak fornøjelsen af at invitere alle skoleskakspillere
og juniorer til det tredje åbne Rødby Mesterskab
lørdag den 9. december 2006 kl. 10-16
på Rødby Skole, Byskolevej 1, 4970 Rødby
Spillerne bliver opdelt i 2 aldersgrupper :
Gruppe 1 (AB,C og D)
: årgang 1986-1995.
Gruppe 2 (E og F)
: årgang 1996 og yngre.
Betænkningstiden er ½ time pr. spiller pr. parti, og antal runder afhænger af de
enkelte runders varighed, idet sluttidspunktet skal overholdes.
Indskud 25 kr. pr. deltager.
Der er medaljer til de 3 bedste i hver af grupperne AB,C,D,E og F og præmier til de
øvrige.
Turneringen indgår i den Grand Prix-serie, der arrangeres af skakklubberne i 2.
hovedkreds.
Der gøres opmærksom på, at skolen selvfølgelig er røgfri, og derfor er al rygning
indenfor forbudt.
Tilmelding med navn, fødselsår, skole/klub og tlf. nr.
senest den 6. december 2006 til
Tove og Robin Jakobsen
Fax/tlf. nr. 54864264
e-mail: sutoroj@mail.tele.dk
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