Tidenes sjakkbegivenhet i Norge!

ChessParty er for unge og gamle,
nybegynnere og erfarne, spillere og tilskuere.
Høydepunkter:
•

Møt mange av verdens toppspillere som Magnus
Carlsen, Wesley So og Fabiano Caruana

•

Se Magnus Carlsen spille simultan mot fans

•

PRO Chess League-finalen presentert av Chess.com

•

NM for lag!

•

Åpen Fischer Random-turnering

•

Barnas Grand Prix-turnering

•

Sjakkmesse

•

Kurs og foredrag av kjente profiler som bl.a. Simen
Agdestein og Henrik Carlsen.

•

Åpningsshow fredag og awardsshow lørdag

•

Spillerfest både fredag og lørdag

•

Kjente konferansierer og artister, bl.a. Alex Rosén
og John Brungot

•

Fortløpende miniturneringer på alle nivåer

Bare for å nevne noe...

Priser:
Weekend-festivalpasset koster kr 995.-,
og det er halv pris for barn under 18 år.
Overnatting per person per natt:
• I enkeltrom fra kr. 895.• I dobbeltrom fra kr. 535.• 3 pers. (leilighet) fra kr. 450.• 4 pers. (leilighet) fra kr. 360.• Familieleilighet 5 pers fra kr. 325.• Familieleilighet 6 pers fra kr. 305.-

ChessParty er først og fremst et stort sosialt arrangement.
Det blir også mange andre muligheter for aktiviteter som
fotball, skating, bading, båtturer, strandvolleyball, bordtennis,
grilling og mer.
Det vil være kurs for både nybegynnere og viderekomne med
kjente sjakkprofiler som Olga Dolzhykova, Sheila Barth
Stanford og Simen Agdestein. Det blir foredrag ved bl.a.
Henrik Carlsen, far til Magnus Carlsen.
På PRO Chess League deltar mange av verdens toppspillere
som Wesley So, Fabiano Caruana, Ding Liren, Maxime
Vachier-Lagrave, Alexander Grischuk, Ian Nepomniachtchi,
Shakhriyar Mamedyarov, Anish Giri, Jan Krzysztof Duda,
Hikaru Nakamura, Alireza Firouzja, Jon Ludvig Hammer og
juniorverdensmesteren fra 2017 Aryan Tari. De innledende
runder til PRO Chess League er i gang, og allerede 12. mars
vil det være klart hvilke fire lag som vil spille finalen i Norge.
Åpen Fischer Random-turnering med 6 partier hurtigsjakk
og 12 med lynsjakk. Det er lik pengepremie til vinneren i åpen
klasse og vinneren av beste annet kjønn. Bonuspremie:
Den eller de som leder etter hurtigsjakken får spille mot
Fischer Random-verdensmester Wesley So.
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