PreChess Z mer-

schaaktoernooi
Vrijdagavond 28 juni en zaterdag 29 juni in de zaal
van Café 't Keerpunt, Oostermoer 1, Spijkerboor (Dr.)
Oefenen met het nieuwe KNSB speeltempo van 40 zetten in 90 minuten,
vervolgens 30 minuten extra tijd + 30 sec. extra tijd-per-zet vanaf zet 1
Ideale voorbereiding voor het nieuwe KNSB speelseizoen
en het Open NK in Dieren
Formule: Vierkampen; de opzet is gelijk aan het Open NK in Dieren
Maximaal 60 deelnemers, 15 vierkampen, indeling op rating, VOL=VOL
Rondenschema
• Ronde 1 Vrijdag 28 juni
18.30 - 00.30 uur
• Ronde 2 Zaterdag 29 juni
10.00 - 16.00 uur
• Ronde 3 Zaterdag 29 juni
16.30 - 22.30 uur
Speeltempo
40 zetten in 90 minuten, vervolgens
30 minuten extra tijd + 30 sec. extra
tijd-per-zet vanaf zet 1.
Prijzenfonds
Plaats
Prijs
1
t 30,2
t 15,-

De laagste groep speelt mogelijkerwijs in een zeskamp een 3-rondige
competitie, zwitsers, indeling
op resultaat en rating.
Prijzen: t 30,-, t 22,50 en t 15,-.

Inschrijfgeld
Giraal: t 15,- ; aan de zaal: t 20,Voor Nederlandse deelnemers die
geen lid zijn van de KNSB wordt het
inschrijfgeld verhoogd met t 5,-.
Inschrijving
U kunt zich inschrijven via het webformulier op www.prechess.nl/toernooi.
De inschrijving dient vergezeld te gaan
van gelijktijdige overmaking van het
inschrijfgeld op rekening 1157.51.467
t.n.v. Stichting PreChess Int. te Hoogezand o.v.v. zomertoernooi 2013.
Deelnemers worden ruim te voren
gepubliceerd op de website. Indien u
na twee weken na de aanmelding nog
niet op de lijst staat, neem dan contact
op (aanmelden@prechess.nl).

Sluiting inschrijving:
Maandag 24 juni 24.00 uur; daarna is
aanmelding aan de zaal nog mogelijk
zolang er plaats is.
Registratie vooraf in de zaal
De deelnemers dienen zich tijdig voor
de eerste ronde op vrijdag 28 juni
2013 van 17.30-18.15 uur te melden
bij de wedstrijdleiding in de speelzaal.
Indien u zich niet tijdig bij de wedstrijdleiding heeft gemeld, loopt u
het risico dat een ander op uw plaats
wordt ingedeeld.
Geen ratingverwerking
Volop gelegenheid dus om eens
wat uit te proberen of te testen!

Organisatie:
Stichting PreChess International
www.prechess.nl/toernooi
aanmelden@prechess.nl

Café ’t Keerpunt
Waar je nog altijd de sfeer en gemoedelijkheid
van weleer vindt en tegen zeer billijke prijzen
een drankje en hapje kunt nuttigen

