
Til lokallag i USF:  

Invitasjon og reglement for 

Trygve Waage Cup 2019 
Oslo Sjakkrets Ungdoms lagkamper for barn 

Lørdag 26. og søndag 27. januar 
 

OSU inviterer til lagkamper i sjakk etter følgende bestemmelser: 
1. Turneringen er åpen for alle lokallag tilsluttet Ungdommens Sjakkforbund. Alle på laget må være 

medlem av samme lokallag. Turneringen er åpen for spillere født 2006 eller senere. 

Startavgift kr 100 pr spiller. 
 

2. Det spilles over 4 bord. Bordplasseringen skal være etter antatt spillestyrke og kan ikke endres. 

Ingen kan spille på mer enn ett lag. Det er anledning til å bruke innbyttere. Disse må settes inn på det 

bord som spillestyrken tilsier.  
 

3. Premiering av alle deltakere på alle lag.  

Ekstra premiering av beste lag med eldste spiller født i 2009 eller senere.  

Det er satt opp en vandrepokal som må vinnes tre ganger før den tilfaller lokallaget til odel og eie. 

Forrige vandrepokal ble vunnet av NSKU i 2018. Det spilles dermed om en ny pokal i år. 
 

4. Betenkningstiden er 45 min pr. spiller pr. parti med noteringsplikt inntil spilleren har mindre enn 

5 minutter igjen av sin tid. For å stille fullt lag, kan det benyttes en første- eller andreklassing som 

fritas fra noteringsplikten, men i stedet må sette X for hvert trekk og som får 15 minutter kortere 

tenketid. 3. klassinger og eldre fritas ikke fra noteringsplikten uten hjemmel i FIDEs regler. 

  

5. Det spilles 6 runder. Vinner er det laget som har scoret flest individuelle poeng, deretter teller 

lagpoeng, så innbyrdes oppgjør og til slutt kvalitet. 
 

6. Spillested (NB!) Sentralen, Øvre Slottsgate 3 (www.sentralen.no), Forstanderskapssalen (3. 

etg., ta den flotte marmortrappen eller heisen). Vi anbefaler å reise kollektivt. T-banen (Stortinget T) 

og trikk 12, 13 og 19 (Øvre Slottsgate) stopper rett ved. En del busser går til Jernbanetorget og 

Rådhusplassen. For langveisfarende: toget til Oslo S/Nationaltheateret eller buss til Oslo bussterminal. 
 

7. Spilleprogram: Tre runder hver dag. 

Lørdag 26/1: Frammøte innen kl. 10.55, første runde starter snarest mulig. Ferdig ca. kl. 15.45. 

Søndag 27/1: Start kl. 10.30 presis, avslutning og premieutdeling ca. kl. 15.30. 
 

8. Lagpåmelding til OSU, v/Arne-Birger Lund, e-post: oslomesterskap@gmail.com eller tlf. 480 35 

339 senest torsdag 24. januar kl. 23. Vi vil dog gjerne ha påmelding senest søndag 20. januar. 

Enkeltspillere melder seg til egen klubb som setter sammen og melder på sine lag til OSU. 

  

9. Målgruppen for denne turneringen er spillere som har noe erfaring og som derfor kan notere, eller 

er motivert og i stand til å lære det før turneringen starter.  
 

Vi håper lokallagene går inn for å få med så mange lag som mulig. Ha et kurs i notering for de som 

trenger det. Dette vil også være god trening for de som vil kvalifisere seg til NM for ungdomslag (1.-

3. mars) og NM for skolelag (26.-28. april), begge i Drammen (Konnerud), eller delta i andre 

turneringer der det er noteringsplikt. 
 

Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU) - http://ungdom.oslosjakk.no 
 

Oslo kommune støtter barne- og ungdomssjakken i Oslo 
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