Innbydelse til VM for seniorlag på Rhodos Hellas 15.04. – 25.04.2019, 50+ og
65+.
De som ønsker å delta i dette lagmesterskapet kan melde se på til Seniorutvalget på e-post:
erland.henrichsen@gmail.com. Muntlig telefonpåmelding aksepteres også til 90186129.

Påmeldingen må være Seniorutvalget i hende senest mandag 18. februar.
Man kan melde seg på som komplett 4 eller 5 mannslag eller enkeltvis. De som melder seg på
enkeltvis vil bli satt opp på lag av Seniorutvalget, fortrinnsvis de høyest ratene på NOR 1, de neste på
NOR 2 osv.
Det kan være visse muligheter til å supplere lagene etter fristen men etteranmeldte kan ikke være
sikre på å komme med. Påmeldingen må inneholde fide-ID, fødselsår og FIDE-rating. De som melder
seg på bes oppgi hvor mange runder de helst ønsker å spille.
Seniorutvalget dekker startkontingent til FIDE/ECU og arrangøren. Reise og opphold må deltagerne
dekke selv.
Det vil også bli bestilt standard hotellrom på spillestedet. Hvis noen ønsker en annen løsning
vennligst gi beskjed, men påmeldingsinformasjonen er streng på dette punkt, se sitat:
«According to FIDE regulations, all delegations must be registered and booked in the
official hotel through the Organising Committee. All packages includesaccommodation for
10nights per person in the 5-star Olympic Palace Hotel,registration fee(40 euros),
transportation from/tothe airport both ways(35 euros),daily full board with breakfast,
lunch and dinner, free WiFi internet access and free use of hotel poolsfor the following
prices:
665euros total per person in a double room for 10nights • 905euros total per person in a
single room for 10nights.»
Det vil i utgangspunktet bli satt opp firemannslag. Det er ikke garantert at det er plass på et lag for
alle påmeldte. Flybilletter bør ikke bestilles før lagene er satt opp
Fullstendig innbydelse finnes på:

https://www.fide.com/images/stories/NEWS_2018/FIDE_NEWS/World_Team_CC_2018/World_Seni
or_Team_Championships_50__65_regs.pdf
De foreløpig påmeldte deltagere er: Thor-Geir Harestad, Jim Steedman og Terje Melkeråen.

