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Välkommen till SCT:s

Internationella
Seniorturnering

Täby 1–6 juni 2011
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Onsdag 1/6 15.00-20.00 Cafeteria
15.30-16.00 Registrering
16.00-16.30 INVIGNING
16.30-20.30 Rond 1
20.30-21.30 Buffé

Torsdag 2/6 10.30-15.00 Cafeteria
11.00-15.00 Rond 2
15.00-16.30 Buffé
16.30-20.30 Rond 3
20.30-21.30 Buffé

Fredag 3/6 10.30-15.00 Cafeteria
11.00-15.00 Rond 4
16.00- Utflykt

(ev à la Carte på hotellet)

Lördag 4/6 10.30-15.00 Cafeteria
11.00-15.00 Rond 5
15.30-17.00 Buffé
17.00-20.00 Blixtturnering med Inna Agrest
20.00-21.30 Buffé med magdans

Söndag 5/6 10.30-15.00 Cafeteria
11.00-15.00 Rond 6
16.00- Utflykt (ev à la Carte på hotellet)

Måndag 6/6 10.30-15.00 Cafeteria
11.00-15.00 Rond 7
15.30-16.00 Prisutdelning (ev à la Carte på hotellet)

Tidsplan spel & mat:

SCT – Skandinaviens största turneringsorganisation, med Peter Hlawatsch i spetsen som grundare,
hälsar er hjärtligt välkomna till Sverige och Stockholm under en av de vackraste månaderna på året.

Jag vill även värna om seniorerna (våra schackpionjärer) som har utvecklat, förnyat och gett så mycket
kunskap till kommande generationer. Tack vare våra seniorer och organisatörer har vi en anstormning av

tusentals ungdomar och begåvade schackspelare som vill göra kar-
riär och föra schackvetenskapen till nya, ännu högre höjder.

Varje dag föds nya Stormästare och det är vår plikt att hjälpa
dem att förverkliga sina drömmar.

Vi förväntar oss respekt för vårt arbete och vi lovar att vi skall
bidra med att hålla schacket levande långt in i vår ålder. SCT
borgar för vänskap, gemytlig tillvaro och hård kamp vid schack-
brädet. Välkommen i vår schackfamilj mellan 1-6 juni 2011.

Du blir inte besviken. Kanske vill du rentav stanna till nästa
turnering. Våra värdinnor kommer att
ta hand om dig på bästa möjliga sätt.

Peter Hlawatsch
Grundare av SCT

Hjärtligt välkommen!

Inna Agrest

Susanne Kvist



Välkommen!
SCT hälsar dig hjärtligt välkommen till Stock-
 holm och den internationella seniorturneringen!

Det är vår förhoppning att alla schackspelare
skall få en trevlig vistelse i Täby med en fram-
gångsrik och spännande SCT-turnering på Täby
Park Hotel. Här är ett axplock av vårt program
och aktiviteter samt den service vi förberett.

Spelarna anländer
till Täby Park Hotel fr.o.m. den 30/5 och SCT:s
grundare, Peter Hlawatsch, tar emot och hälsar
dig välkommen.

SCT:s egen ”Room-
Boy”, Anton Agrest hjäl-
per gärna till med ert
bagage upp till rummen.

Registrering
Onsdag den 1/6 sker
registrering mellan kl
15.30-16.00 i cafeterian
på plan 6.

Invigning
Officiell invigning förättas samma dag kl 16.00-
16.30 i spellokalen av Lennart Levin, Sollentuna
Schack klubb och Inna Agrest, Team Viking.

Sveriges nationalsång framförs av operasång-
aren Roger Andersson och vår världberömde kon-
sertpianist, Staffan Scheja, spelar valda klassiska
stycken.

Turneringen startas av Simon Agrest, 4 år
gammal. Första rondens spel börjar kl 16.30 i
Spelhallen. 

Våra värdinnor
talar flera språk (bl.a. ryska, engelska och svenska)
och hjälper dig gärna tillrätta om problem uppstår
eller om du har specifika önskemål.

Vår tävlingsläkare
Ida Agrest har jour under hela turneringen.

Sight-seeing
De som anländer före den 1 juni har möjlighet att
besöka vår vackra huvudstad Stockholm eller Sve-
riges största inomhuscentrum, Täby Centrum,
med 160 butiker och restauranger. Öppet 10-18
varje dag. Fråga i receptionen om färdväg.
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På hotellet
Cafeterian finns på plan 6 och har öppet under
hela turneringen (se Spel och mat på sista sidan).
Restaurangen är öppen mellan 17.00-21.00.
Puben vid receptionen är öppen under kvällstid.

Tillgång till bastu och solarium finns på plan 5
utan extra kostnad.

Planerade utflykter
TÄBY KYRKA 

med Albertus Pictors berömda takmålning från
1400-talet ”Döden spelar schack”.

STOCKHOLM
sight-seeing med buss (4 timmar) med guide. 50€
(minst 20 deltagare).

SKANSEN
Sveriges äldsta friluftsmuseum och Stockholms

enda djurpark. 40€.

DROTTNINGHOLMS SLOTT
med guidning. 40€ (minst 20 deltagare).

Spontana utflykter
Hotellets reception samt våra värdinnor och funk-
tionärer tipsar gärna om andra utflyktsmål.

Inna och Ida A
grest

Ytterligare information
Följ dagligen SCT-programmet på anslagstav-
lorna vid hotellets reception.

TILL SLUT 
hoppas vi alla som arbetat med turneringen att
den skall bli en minnesrik upplevelse och vi
kommer aldrig att glömma våra trevliga stunder
tillsammans med er.


