
 

Oslo kommune støtter barne- og ungdomssjakken i Oslo 

OSLOMESTERSKAPET  
I SJAKK FOR SKOLELAG 

For ungdomsskoler i Oslo, lørdag 18. mars 2023 

 

STED:  Sentralen, Øvre Slottsgate 3 (www.sentralen.no), Marmorsalen i 1. etg. Vi anbefaler å reise 
kollektivt. T-banen (Stortinget T), trikk 11, 12 og 13 (Øvre Slottsgate) og buss (30, 31, 32, 54, 70 og 81 
(Kvadraturen eller Wessels plass)) stopper alle i nærheten. 
 

TID: Frammøte lørdag 18. mars senest kl. 10.30. 
1. runde starter ca. kl. 10.45, premieutdeling ca. kl. 15.30. 

  

KLASSEINNDELING/LAG:  
Hvert lag består av fire spillere pluss eventuelt en eller to innbyttere. Spillerne er elever på samme 
skole eller på forskjellige skoler. Beste lag med alle spillere fra samme skole blir "Oslomester for 
skolelag". Alle spillere må være medlem i en av Oslos sjakklubber for barn og ungdom, se under. De 
beste rene skolelagene kan delta i NM for skolelag i Sandnes 21.-23. april hvis de ønsker. 
 

Oslomesterskapet for barneskolelag spilles samme sted samtidig. Barne- og ungdomsskoler spiller ikke 
sammen, så alle motstandere er ungdommer. 
 

BETENKNINGSTID OG SPILLESYSTEM: 
Det spilles i utgangspunktet 5 runder etter NSFs Monradsystem, dvs. at alle lag spiller 5 runder.  
Betenkningstid 20 minutter + 5 sekunder ekstra pr. trekk pr. spiller og parti. Spillesystem og 
betenkningstid kan justeres hvis behov. 
 

PREMIERING:   
Deltakerpremie til alle spillere på alle lag.  
Individuelle poeng teller først, deretter lagpoeng. 
 

STARTAVGIFT: kr 50 pr. spiller. Betales vanligvis av sjakklubben. 
 

PÅMELDING/INFORMASJON:  
Laget melder seg på samlet (dvs. alle spillerne samtidig) til OSU 
v/Arne-Birger Lund, epost: oslosjakkretsungdom@gmail.com innen 
torsdag 16/3 kl. 23.00. Oppgi spillernes navn, fødselsdato og skole. 
Evt. spørsmål sendes til samme epostadresse. 
 

Alle som skal delta, må være medlem i en av Oslos sjakklubber for 
barn og ungdom. Spillere som ikke er medlem i en sjakklubb fra 
tidligere, kan tegne medlemskap i et av OSUs lokallag i dagene før 
turneringen. Medlemskap koster kr 100-250 frem til nyttår, avhengig 
av klubb. Oversikt over lokallagene finnes på OSUs nettside. 
 

NB! Vannflaske er eneste drikke/mat Sentralen tillater medbragt. 
Kantineutsalg i samme rom som barneskolenes spillelokale. 

Joker og Bunnpris rett i nærheten. Benker på gaten rett utenfor. 

 

http://www.sentralen.no/
mailto:oslosjakkretsungdom@gmail.com
https://ungdom.oslosjakk.no/klubber-i-osu/

