SCHAAKTORNOOI – 7 RONDEN ZWITSERS

priJzEn

Schaaklokaal :
CM, Weststraat 88, 8370 Blankenberge
v v v
ronde 1 : maandag

9 maart

2020

ronde 3 : maandag

6 april

2020

ronde 2 : maandag

ronde 4 : maandag

ronde 5 : maandag
ronde 6 : maandag
ronde 7 : maandag

Tweede Memorial

Ludo Monset
De Memorial arthur Vanden Berghe wordt vervangen door “Memorial ludo Monset”.

ludo werd lid van onze schaakkring na zijn politieke
carrière. Door ziekte moest hij reeds na twee jaar
afhaken. De reden waarom nu een Memorial ludo
Monset is, omdat niemand nog arthur Vanden
Berghe kent of gekend heeft. Vandaar iemand die
kort geleden nog actief lid was van onze schaakclub.

Erelijst
1. Maxim De Bisscop

2. Marc Clevers

3. Joy Cattoor

(Erelijst Memorial Vanden Berghe zie website: www.kbsc.be)

23 maart
20 april
4 mei
18 mei
1 juni

prijsuitreiking + Blitztornooi
maandag 15 juni 2020

2020

2020

2020
2020
2020

v v v
Schaakreglement :

●
●
●
●

de reglementen van de Fide zijn van toepassing.
het wedstrijdtempo is 1u30 + 30’/per zet.

de schaakpartijen vangen aan stipt te 20.00 u.
de schaakpartijen komen in aanmerking voor
Elo-rating.

● een schaakpartij kan uitgesteld worden, maar

moet ten laatste gespeeld zijn de vrijdag voordat
de volgende ronde begint.

● indien in het eindklassement één of meerdere

spelers dezelfde plaats bekleden, worden zij
gescheiden door de Bucholz, Median-Buchholz,
Sonnenberger. Voor de eerste plaats telt het
onderling resultaat.

125 euro GElDpriJzEn
150 euro naTurapriJzEn
GElDpriJzEn

1ste prijs
2de prijs
3de prijs

1ste prijs -1600

50 euro
30 euro
20 euro
25 euro

+ Trofee
+ Trofee

Voor iedere schaker een naturaprijs.
info & inschrijvingen

De inschrijvingen moeten op voorhand gebeuren
tot ten laatste 2 maart 2020
inschrijven per e-mail of telefonisch (liefst mail of
sms)

Oswald De Winne
GSM 0486 18 08 45
e-mail: oswald.de.winne@telenet.be
Deelnamerecht

15 euro te betalen de eerste dag van het tornooi.

