Zuidlaarder
Schaakfestijn
Datum:

Zaterdag 9 februari 2013

Plaats:

Zernike College, Julianalaan 78, Zuidlaren

Aanvang:

Start toernooi 12.30 uur
Zaal open en aanmelding vanaf 11.30 uur

Systeem:

Rapid (t/m 15 jaar) of vierkamp (voor iedereen)

Inschrijfgeld:

Rapid:
€ 5,00 per deelnemer
Vierkamp: € 8,00 per deelnemer

Speeltijd:

Rapid:
10 minuten p.p.p.p.
Vierkamp: 35 min. p.p.p.p. + 5 sec. extra per zet

Prijzen:

Bij het rapidtoernooi worden er bekers en/of
eremetaal voor de topplaatsen in de categorieën
t/m 10, t/m 12 en t/m 15 jaar beschikbaar gesteld;
tevens ontvangt iedereen een herinneringsvaantje.
Voor de vierkampen speelt men om geldprijzen;
€15,= en €10,= voor respectievelijk plaats 1 en 2.

Sluiting:

Na de prijsuitreiking omstreeks 16.30 uur

Verdere info:

HET RAPIDTOERNOOI staat open
voor JEUGDschakers (t/m 15 jaar)
en er worden 9 ronden “zwitsers” gespeeld.
DE VIERKAMPEN staan open voor ALLE schakers,
dus ook jonger dan 15 jaar; ouders en begeleiders
zijn ook van harte welkom om mee te spelen.
3 ronden, noteren en notatie inleveren verplicht!

Voor
jeugd en
senioren

2013
Georganiseerd door Schaakvereniging
Oostermoer te Zuidlaren, m.m.v.
Stichting PreChess International;
Stichting voor schaken

Geconcentreerd luisteren voor
aanvang naar de toernooiregels

Opgave:
• Rapidtoernooi: Vóór vrijdagavond 8 februari 2013, 20.00 uur
• Vierkampgroep: Vóór vrijdagavond 8 februari 2013, 20.00 uur
(onder vermelding van sterkte [stap, ELO, DWZ])
Opgave kan:
• via de site:
• per e-mail:
• per post:

www.oostermoerschaak.nl ”online aanmelden”
aanmelden@oostermoerschaak.nl
H. van Houten, Sportterreinstraat 61,
9602 EB Hoogezand o.v.v. ”Schaaktoernooi”
- Ook niet-NOSBO-leden zijn van harte welkom
- Deelname staat dus open voor iedereen
- Telefonische opgave is NIET mogelijk
- De kantine van de school is tijdens
het toernooi geopend en tegen
billijke prijzen zijn er gangbare zaken
te verkrijgen zoals kofﬁe, thee, fris,
soep, broodjes, patat, etc.

Pieter van Foreest,
winnaar editie 2012

Digitale lichtkrant van de school
gebruikt voor uitslagen en foto’s

