PIGE-DM I SKOLESKAK 21.-22. MAJ 2022
Amager Privatskole og Dansk Skoleskak har hermed fornøjelsen at invitere til Pige-DM
2022.
Stævnet afholdes på Amager Privatskole, Hornevej 1, 2770 Kastrup i weekenden d. 21.-22. maj 2022.
Amager Privatskole ligger i Tårnby, kort afstand til gode naturoplevelser på Amager Fælled, tæt på Den Blå
Planet og Field´s. Skolen ligger 20 min. gang fra metroen og 500 meter fra Tårnby Station.
Stævnestart
Stævnet starter lørdag d. 21. maj kl. 13.00. Mødetid senest kl. 12.30.
Der er mulighed for frokost kl. 12.00. Stævnet forventes afsluttet søndag kl. 14.00.
Gruppeinddeling
A. Deltagere, der går på en formel uddannelse for unge og fylder 17, 18, 19 eller 20 år i kalenderåret.
B. Deltagere, der går i 9. eller 10. klasse eller på en formel uddannelse for unge og fylder 16 år i
kalenderåret.
C. Deltagere, der går i 7. eller 8. klasse.
D. Deltagere, der går i 5. eller 6. klasse.
E. Deltagere, der går i 3. eller 4. klasse.
F. Deltagere, der er førskolebørn eller går i 0., 1. eller 2. klasse.
Grupperne kan slås sammen. Der spilles som udgangspunkt alle-mod-alle efter Monrad-systemet.
Præmier
Der vil være pokaler til de 3 bedste i hver aldersgruppe.
Overnatning
Der er mulighed for overnatning på skolen. Liggeunderlag og soveposer medbringes.
Forplejning
Der kan bestilles forplejning. Denne indeholder frokost lørdag ved ankomst og aftensmad samt morgenmad
og frokost søndag. Ved tilmelding angives evt. allergener.
Der vil under hele stævnet være en bod, hvor der kan købes drikkevarer og snacks.
Tilmelding
Fristen for tilmelding er 1. maj 2022 online via Pigedm.dk.
Spørgsmål
Turneringen – kontakt Morten Sørensen, ms@morten-soerensen.dk
Forplejning, indkvartering mv. – kontakt Dorthe Gundmann, dg@amagerprivatskole.dk
Pris
Stævnet koster 100 kr. pr. deltager.
Forplejning koster 250 kr. uanset om du er deltager eller voksen.
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PROGRAM
Lørdag
11.30
12.00
13.00
18.00
19.00
22.30

Ankomst/indkvartering
Frokost
Turneringsstart
Aftensmad
Aktiviteter og hygge
Aftenro

Søndag
07.30
09.00
12.00
13.00
14.00

Morgenmad
Turnering
Frokost
Præmieoverrækkelse
Afslutning

MEDLEM AF DANSK SKOLESKAK
En forudsætning for at deltage er medlemskab af Dansk Skoleskak. Spiller du allerede skoleskak, er du
sandsynligvis allerede medlem via din skole eller skakskole (se Skoleskak.dk/kort).
Er du ikke tilknyttet en skole/skakskole med skoleskak, skal du være individuelt medlem af Dansk Skoleskak.
Det koster kr. 150 pr. år og tegnes ved henvendelse til info@skoleskak.dk, hvorefter vi sender
indbetalingsoplysning mv.
Venlig hilsen
Amager Privatskole & Dansk Skoleskak
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