HELL CHESS INTERNATIONAL 2019
Lørdag 3.- søndag 11. august
10 runder Fide Dutch Swiss – program begge grupper

HCI open – 90 min/40 trekk, 30 min på resten av partiet + 30 sek tillegg per trekk fra trekk 1.
Pengepremier i norske kroner: 15.000 - 9.000 - 7.000 – 6.000 – 5.000 – 4.000.
Ved delt plassering premieres det etter Hort System. Vinnere av de 6 øverste premiene kan ikke
vinne ratingpremie i tillegg. Ratingpremier: 2000 – 2199: 2000 nok, 0 – 1999: 2000 nok. En spiller
kan kun konkurrere om ratingpremie i egen klasse. Turneringa inngår i GP-sammendraget.
HCI u2000 – 90 min + 30 sek tillegg per trekk fra trekk 1.
Pengepremier: 30% - 25% - 20% - 15% - 5% - 5%
Ved delt plassering premieres det etter Hort System. Pengepremiene beregnes prosentvis av total
premiepott som er minst 50 % av deltakeravgifta. Turneringa inngår i GP-sammendraget.
Påmelding online eller per epost: t76dahl@gmail.com (Eposten må inneholde gruppe, navn, klubb,
federasjon, FIDE-rating, FIDE-id, ønsker du wo og i hvilken runde(r), annen relevant informasjon
og kontaktinformasjon hvis du ikke kan nås på eposten du oppgir.)
Påmelding og betaling av deltakeravgift innen 3. juli, etter denne datoen øker deltakeravgifta med
200 nok. Betaling til Hell Sjakklubb sin konto i Sparebank 1 SMN med IBAN nummer
NO6942021970489 og BIC/SWIFT-code SPTRNO22.
Påmeldte deltakere til nå i turneringsservice.
Deltakeravgift:
HCI open – de som bor 8 netter på Scandic Hell med sjakkavtale:

HCI open – andre:

HCI u2000 – de som bor 8 netter på Scandic Hell med sjakkavtale:

HCI u2000 – andre:

Scandic Hell
Turneringa spilles i kongresshallen på Scandic Hell, 10
minutter gåavstand fra flyplassen (Trondheim Lufthavn
Værnes) hvor tog, buss og flybuss også stopper.

Kongresshallen på Scandic Hell

Vi har reservert noen dobbeltrom på Scandic Solsiden
for de som ønsker å bo en eller flere netter der. Dette må
avtales på forhånd, samme sjakkpris som på Scandic
Hell.

All bestilling av hotell og måltider via organisator. Betaling direkte til hotellet ved innsjekk.
Rom med frokost:
Dobbeltrom med frokost 520 nok (per person per natt)
Ekstra seng med frokost 200 nok
Ekstra seng med frokost (barn 3-12 år) 125 nok
Enkeltrom med frokost 935 nok
Måltider:
Lunsj buffet 185 nok
Lunsj buffet (barn 3-12 år) 95 nok
Middagsbuffet 215 nok
Middagsbuffet (barn 3-12 år) 125 nok
Gratis kaffe, te og Scandic vann samt parkering for deltakere i Hell Chess International 2019 som
bor på Scandic Hell eller Scandic Solsiden. Gratis transport til og fra hotellet mellom 07.00 til 10.00
og fra 15.00 – 19.00. Transport må bestilles på forhånd.
Se informasjon om sideturneringer og mer om sjakkfestivalen på klubbens sider. Vi håper å kunne
tilby noe for både store og små:
• Nordens største sjakkbutikk med Øystein Brekke
• Lynsjakk GP
• Sjakkhistorie med Øystein Brekke – med godbiter fra norsk sjakk.
• Sjakkveld med en stormester
• Juniorturnering
• Opplevelser og rekreasjon i nærområdet
Hoveddommer er IA Erling Skjelstad.
Organisator/kontaktperson: Torbjørn Dahl
Epost: t76dahl@gmail.com
Mobil: 98209370
(Vi tar forbehold om skrivefeil, følg med på turneringssidene for oppdateringer om festivalen.)

www.hellchess.com

