
Neventornooi KSK
Deurne

Tornooi modaliteiten:
1. Iedereen die lid is van KSK Deurne en

zijn/haar lidgeld heeft betaald, kan meedoen.
2. De partijen worden niet doorgegeven voor ELO-verwerking. Het is een puur recreatief

tornooi. Hiervoor hoef je niet aangesloten te zijn bij de officiële schaakinstanties.
3. Inschrijven of registreren doe je door iets aan Ben Van Gils te laten weten. Door dit te

doen geef je jouw akkoord om jouw contactgegevens (Naam, email, telefoonnummer) te
delen met andere deelnemers.

4. Iedere speler kan per week maximaal 2 matchen spelen. Een match bestaat uit twee
partijen, één keer met wit en één keer met zwart.

5. Het tempo is 45 minuten per persoon per partij.
6. Noteren is niet verplicht.
7. Elke deelnemer mag een tegenstander uit de lijst van deelnemers uitdagen om het

neventornooi te spelen. Dit mag persoonlijk, via mail of via telefoon. De spelers maken
onderling de keuze voor een gewone partij of een themapartij, waarbij de opening
willekeurig getrokken wordt uit een enveloppe.

a. De desbetreffende enveloppe zal in de kast, beneden bij het blitz materiaal,
liggen.

b. De keuze voor een gewone partij of themapartij geldt voor beide partijen van de
match.

c. In geval van een themapartij wordt dezelfde opening gespeeld in beide partijen
van de match.

d. De loting van de opening gebeurt vlak voor de eerste partij.
8. De spelers beslissen zelf wanneer ze hun partij spelen. Er dient wel rekening gehouden

te worden met de openingsuren van Esso. Er wordt aangeraden om vrijdagavond of
zondagmiddag te spelen.

9. Een gewonnen partij is één punt waard. Een remise is ½ punt waard. Een verloren partij
is geen punten waard.

10. De eindscore wordt berekend bij het afsluiten van het schaakseizoen bij de algemene
vergadering. De eindscore van iedere speler is simpelweg hoeveel punten hij/zij heeft
kunnen verdienen. Degene met het meeste punten achter zijn/haar naam, wint.

11. Ben Van Gils organiseert het neventornooi. Alle uitslagen, vragen en/of opmerkingen
kan je aan hem richten.

12. Na iedere partij geeft iedereen zijn/haar score door aan Ben Van Gils via mail:
ben.vg@hotmail.com.


