
9e jeugd kerst tornooi
KSK Deurne

Datum
Zaterdag 17 december 2022
Aanmelden: 13:00 - 13:30
Aanvang: 13:45
Prijsuitreiking: 18:00 (geschatte tijd)
Einde: 18:30 (geschatte tijd)

Locatie
Royal Esso Club
Boekenberglei 232
2100 Deurne
tel. 03/321.48.57

Tornooi modaliteiten:
1. Iedereen die na (of op) 1/1/2007 geboren is kan meedoen.
2. Iedere schaker speelt individueel.
3. Iedere speler speelt 7 ronden van 15 minuten per persoon, per partij.
4. Het inschrijvingsgeld bedraagt €5,00 per deelnemer. Leden van KSK Deurne kunnen gratis mee

schaken.
5. Een schaker is pas volledig ingeschreven na bevestiging van Schaakkring Deurne via mail en

wanneer het inschrijvingsgeld gestort is op de rekening van KSK Deurne v.z.w.: BE02 0014 3050
1840. Gelieve de naam van de deelnemer in de mededeling te vermelden.

6. Inschrijven kan via deze link. Het inschrijfformulier is ook toegankelijk via onze site
www.skdeurne.be.

7. Er is plaats voor 60 deelnemers. Na het bereiken van dit maximum kan er niemand meer
ingeschreven worden.

8. Inschrijven ter plekke is niet mogelijk.
9. Op zaterdag 10 december 2022 worden de inschrijvingen afgesloten of wanneer het maximaal

aantal deelnemers bereikt is.
10. Aanmelden ter plaatse op zaterdag 17 december 2022 tussen 13:00 en 13:30.
11. Wie niet aanwezig is om 13:40 wordt geschrapt.
12. De aanvang van het tornooi is om 13:45. De start van de eerste partij is voorzien om 14:00 uur

stipt.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-wjG_SOgNpVrlThMkyuBXkOJineeb_RkCwc0-vgMsmtEUYA/viewform?usp=sf_link
http://www.skdeurne.be


13. Ouders worden niet toegelaten in de speelzaal. Er is een cafetaria aanwezig waar ouders in
comfort kunnen blijven en waarnaar de kinderen tussen hun partijen naartoe kunnen gaan.

14. Iedere speler krijgt een naturaprijs.
15. Er zijn geldprijzen voorzien voor de drie beste prestaties in drie categorieën. Deze categorieën

worden als volgt opgesteld:
a. De 33% oudste vormen categorie I
b. De 33% jongste vormen categorie III
c. De overige 33% vormt categorie II

Op de dag zelf zal er uitgehangen worden wie tot welke categorie behoort.
16. We volgen steeds de geldende coronamaatregelen op ieder moment. Het tornooi wordt

georganiseerd onder voorbehoud dat de ons opgelegde maatregelen het ons toelaten.


