Fra: SjakkNM Bergen <2nmbergen@gmail.com>
Dato: 11. november 2015 kl. 15.12
Emne: Fwd: Til alle påmeldte i ungdoms-NM
Til: 2NMBergen@gmail.com
Hei, nå nærmer NM seg raskt. Vi har nesten 400 påmeldte og for at det skal gå smertefritt håper vi at alle leser
denne eposten nøye. Og at dere som har meldt på for andre, kan videresende den til deltakerne.
Her er et par viktige beskjeder:

Last ned programheftet: Vi har lagt 12 sider på http://www.bergensjakk.no/NMU-program-2015.pdf.

To ulovlige trekk = tap: I yngste klasse er tallet tre. Den som vil kreve ulovlig trekk, tilkaller dommer.
Trekket er ikke utført før spilleren har trykket på klokken. Er kravet gyldig, setter vi en strek på monradskjemaet.
Andre gang er partiet tapt.

Fair play:
1) Vi tar hverandre i hånden før start og ønsker lykke til!
2) Vi snakker ikke sammen under sjakkpartier, unntatt ved remistilbud. Kommunikasjon med foreldre eller andre
spillere kan skape mistanke om juks.
3) Ledsagere eller andre har ikke lov å blande seg inn. Da kan de bli bortvist fra spillestedet.
4) Så oppfordrer vi å følge en lokal regel om at ingen har lov å si at andre er dumme eller dårlige.

Notering: Det er anbefalt, men ikke nødvendig å notere. I så fall trekker vi ti minutter.
Husk betaling: Ingen får starte i NM uten å ha betalt startavgiften. Siste frist for bankbetaling til
1503.59.52524 er onsdag (ta med kvittering!). Du kan også ta med kontanter ved oppmøte.

Registrering: Siste frist er 15.30 fredag. Vi sitter i hotellobbyen. Reiseledere og lokallagsledere kan foreta
felles registrering for spillere de vet kommer og som har betalt.

Facebook: Her skjer det ting hele tiden. Vi trekker vinneren av gratis overnatting onsdag kveld og viser frem
premiene - som er verdt over 170.000 kr. Bli med her.
Transport til/fra Flesland: Vi har fått rundt 130 bestillinger, så det kan bli noe venting. Vi vil ha en
vertinne i ankomsthallen og minibuss/biler som kjører mellom korttidsparkeringen og hotellet.

Parkering: Også ikke-boende kan stå gratis i kjelleren (120 plasser) og det finnes ytterligere 30 plasser på
baksiden av hotellet.
Spørsmål? Skriv til 2NMBergen@gmail.com eller Facebook-siden.
Vel møtt og lykke til i Bergen!
Hilsen
Ole Valaker
Arrangementsleder
922 15 799
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