UITNODIGING BASISSCHOOL SCHAAKTOERNOOI
Zoetermeer en Benthuizen
Datum, tijd en lokatie
Het toernooi vindt plaats op de zaterdagen 13 januari 2018 en 20 januari 2018 in basisschool
De Achtsprong, Rakkersveld 257, 2722 BN Zoetermeer. Op beide dagen begint het toernooi precies
om 13.00 uur. De zaal is open vanaf 12.15 uur. Graag aanmelden en betalen uiterlijk 12.40 uur. De
prijsuitreiking is om 17.15 uur.
Op 13 januari wordt gestreden om het individuele kampioenschap per groep (Groep 8, Groep 7 etc.). U
kunt meerdere kinderen inschrijven.
Op 20 januari gaat het om het schoolteam kampioenschap. De beste teams doen vervolgens mee aan
het toernooi voor het kampioenschap van basisschoolteams van de Haagse Schaakbond. U kunt
meerdere teams inschrijven. Een team bestaat uit tenminste 4 kinderen van dezelfde school.

Algemene informatie:
-

-

Kinderen, die aan de individuele wedstrijden meedoen, hoeven niet aan de teamwedstrijden mee te
doen, en andersom.
Een team (al dan niet gemengd) bestaat uit 4 leerlingen, al dan niet met een vijfde reservespeler.
Voor teams is de volgorde van bordspelers bij de eerste ronde bepalend voor de volgende rondes;
informeer bij de wedstrijdleiding als u wilt veranderen.
Er worden op beide dagen 7 rondes gespeeld, zonder schaakklok; de speeltijd bedraagt 25 min. per
partij.
Elk team wordt begeleid door een teambegeleider van de school. De begeleider is verantwoordelijk
voor het op tijd aanwezig van zijn/haar team, het invullen van de namen op het wedstrijdformulier,
en het gedrag van haar/zijn kinderen ten tijde dat er niet wordt geschaakt.
Op de eerste zaterdag zijn er prijzen voor de beste teams en voor hun school. Verder is er natuurlijk
weer de jaarlijkse loterij met vele leuke prijsjes.
Op de tweede zaterdag zijn er prijzen voor de beste leerlingen per groep en een leuk aandenken.

Kosten:
Individuele kampioenschap: € 5,00 per kind.
Team kampioenschap: € 15,00 per team.

Inschrijven:
Voor het individuele kampioenschap per e-mail uiterlijk 11 januari inschrijven per e-mail aan
dingeman.vannies@xs4all.nl onder vermelding van naam van de school, contactpersoon, en per kind:
naam en groep (3-8).
Voor het teamkampioenschap uiterlijk 18 januari inschrijven onder vermelding van: naam van de
school, contactpersoon en het aantal teams.
Graag zien wij dat uw school dit jaar (weer) meedoet!!!
Namens de organiserende schaakverenigingen Botwinnik en Promotie,
met vriendelijke groet,
Rogier Zoun (06 17769246)
Dingeman van Nies (06 83943075)

