
SPILLESTED RIDABU SKOLE 

Vi spiller i hovedbygget på Ridabu skole.  Det skal spilles i klasserom, alle spillerne sitter ikke i samme 
rom. Vi håndterer fordelingen underveis. Kantinen blir på skolekjøkkenet.  

Arrangør ordner brikker, brett og klokker. 

Opplegget er som følger, vi spiller 6 runder med 15 minutter betenkningstid pr spiller pr parti. Vi 
følger sjakkreglene med et par viktig unntak, bl.a. regelen om ulovlig trekk. Jeg gir informasjon om 
dette før start.  Også rørt brikke vil vi ikke legge veldig vekt på.  
Alle partier i alle kamper i en runde må være ferdig før neste runde starter.  

Det først tellende i mesterskapet er sum lagpoeng, så individuelle poeng. Vinnes en kamp 3-1 er det 
to lagpoeng og tre individuelle poeng. Uavgjort gir 1 lagpoeng til hver, tap gir 0 lagpoeng. 

Oppsettet følger slik vi gjør det i sjakk, hvis mulig møtes lag med like mange lagpoeng. Det betyr at 
f.eks i 3.runde møtes lag med 4 lagpoeng i en kamp og i en annen kamp lag som har 0 lagpoeng.   

Det vil være mange turneringsledere og det er kun disse som skal forholde seg til spillere under 
partiene. Hvis det er noe som skjer, ta kontakt med turneringslederne.  

Det skal ikke snakkes til spillere under partiene, forsøk ikke å forstyrre dem. Det er ikke lov å hjelpe 
spillere uten ved helt spesielle omstendigheter.  

PARKERING 

Vi ønsker at skoleplassen skal være mest mulig tilgjengelig for barna mens de venter på neste runde. 
Der er håndballmål og basketkurv.  
Det er parkering ved innkjøringen på området. Vi kommer før de som skal i kirken og de vil nok 
parkere på skoleplassen i kirketiden. Det er parkeringsmulighet på Toneheimområdet, på andre siden 
av riksv 25. Så kan dere gå gjennom tunellen og opp på området.  Innkjøring til Toneheim, lyskryss 
ved kirken. 

 

BESKJED TIL LAGLEDERE 

- Melde fra om at laget og spillere er på plass ved ankomst. Også sørge for betaling. 
- En melding gitt fra turneringsledelsen til laglederen anses gitt til alle spillerne på laget. 
- Laglederen leverer lagoppstillingen før kamp (hvis flere enn fire spillere) 
- Lagleder har rett til å anbefale spillere å ta remis eller gi opp. Spilleren velger fritt om de vil 

følge rådet. Spilleren kan også konsultere lagleder om vedkommende har fått et remistilbud, 
eller ønsker å tilby remis selv. Lagleder skal da kort svare ja eller nei, eller la spilleren selv 
bestemme 

 

 


