De Chesscool 7 sprong
Algemeen
De Chesscool 7 sprong is een zwitsers toernooi over 7 ronden.
Er worden rating groepen gevormd van maximaal 20 spelers.
Er bestaat de mogelijkheid om 2 byes op te nemen (met uitzondering van de laatste ronde).
Een bye levert een ½ punt op.
Her toernooi wordt georganiseerd is de periode mei 2011 t/m 1 juli 2011.
In deze periode wordt er op 7 vrijdagavonden gespeeld in het Denksportcentrum “t Spaerne.
Het toernooi wordt georganiseerd door Chesscool.
Prijzengeld en kosten
De prijzen bestaan uit het geldprijzen met uitzondering van de jeugdgroep.
Het inschrijfgeld wordt omgezet in prijzen.
Prijzen:

Groepswinnaar (groep 1 t/m 4) (50% inschrijfpot;) minimaal € 50
Tweede plaats (30% inschrijfpot); minimaal € 30
Derde plaats (20% inschrijfpot); minimaal € 20
Groep 5: 3 bekers

Kosten: € 10 per deelnemer; jeugdspelers onder 15 jaar € 5
Programma
De partijen beginnen om 20:30 u . Zaal open vanaf 20:00 u.
De opening van het toernooi in de eerste ronde vindt plaats om 20:15 u.
Afmelden uiterlijk 18:00 u per telefoon (liefst per SMS) op de speeldag. E-mail tot uiterlijk 17:00 u op de speeldag .
Wedstrijddagen
13 mei 2011
20 mei 2011
27 mei 2011
10 juni 2011

17 juni 2011
24 juni 2011
1 juli 2011

Opzet
Het speeltempo bedraagt 1 uur en 30 minuten per persoon voor de gehele partij en per zet een toevoeging
van 10 seconden vanaf zet 1.
De voorlopige groepsindeling is:
Groep 1
: 2000 +
Groep 2
: 1750 - 1999
Groep 3
: 1500 - 1749
Groep 4
: tot - 1499
Groep 5
: jeugdgroep onder de 13 jaar (aangepast speeltempo: 1 u p.p.p.p.)
De resultaten worden niet doorgegeven aan de KNSB ratingcommissie.
Standen en uitslagen worden gepubliceerd op de website van Chesscool (www.chesscool.nl )
Speellokaal en aanmelding
Locatie :
Denksportcentrum “Het Spaerne”; Spaarndamseweg 416; 2022 EA Haarlem. Het Denksportcentrum is lopend vanaf het NS-station bereikbaar in 15 minuten.
Aanmelding :
E-mail :
Mobiel :
Telefoon:

Voor 13 mei 2011 onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en
rating.
ad.gorissen@chello.nl
06 – 51 27 29 68.
023 – 525 12 35

