Albert Heijn Bennekom BSV Schaaktoernooi
SPEELLOCATIE
Denksportcentrum De Commanderij
Commandeursweg 44
6721 ZM Bennekom
OMSCHRIJVING
Zeven ronden Zwitsers in drie groepen.
Tijdschema
In verband met het speeltempo 18 minuten plus 5 seconden per zet
is het onderstaande schema een indicatie.
1e ronde: 10.00 – 11.00
2e ronde: 11.00 – 12.00
3e ronde: 12.00 – 13.00
Pauze
4e ronde: 13.30 – 14.30
5e ronde: 14.30 – 15.30
6e ronde: 15.30 – 16.30
7e ronde: 16.30 – 17.30
Prijsuitreiking uiterlijk 18.00 uur.
SPEELDATA
Zaterdag 3 december 2016
INLEGGELD
A-groep: Open voor iedereen; inschrijfgeld: € 10,00 (GM/IM gratis) B-groep: Rating onder 1800;
inschrijfgeld: € 10,00 C-groep: Rating onder 1650, rating lozen en huisschakers; inschrijfgeld: € 10,00
(jeugd t/m 16 jaar € 2,50 korting)
PRIJSUITREIKING
Uiterlijk 18.00 uur
PRIJZEN
Prijzenoverzicht
* Bij gelijk eindigen worden prijzen gedeeld.
* Het is slechts mogelijk 1 prijs per persoon te winnen.
A-groep
1e prijs: € 400,-2e prijs: € 150,-3e prijs: € 100,-4e prijs: € 75,-5e prijs: € 60,--

B-groep
1e prijs: € 100,-2e prijs: € 75,-3e prijs: € 50,-4e prijs: € 25,-5e prijs: € 20,-C-groep
1e prijs: € 75,-2e prijs: € 50,-3e prijs: € 25,-4e prijs: € 20,-5e prijs: € 20,--

Jeugdprijzen
* €50,-- voor de jeugdspeler met de beste score in groep A of B.
* €25,-- voor de jeugdspeler met de beste score in groep C.
Jeugdspelers zijn deelnemers die op 14 november 2015 nog geen 17 jaar zijn.
CONTACTPERSONEN
Naam
Telefoon
Rini Kreeft
0318-415245 of 06-51601673

Emailadres
ahtoernooi@bennekomsesv.nl

SPEELTEMPO
18 minuten + 5 seconden per zet
WEBSITE
www.bennekomsesv.nl
AANMELD PROCEDURE
Opgave uiterlijk 1 december 2016 onder vermelding van rating + vereniging, liefst per e-mail via
ahtoernooi@bennekomsesv.nl
Voor jeugdspelers (spelers die op 3 december 2016 nog geen 17 jaar zijn): Geef bij je opgave ook je
leeftijd en/of geboortedatum op in verband met de jeugdprijzen!
AANVULLENDE BIJZONDERHEDEN
o Organisatie: schaakvereniging BSV Bennekom
o Aanvang 10.00 uur, aanwezig 09.45 uur
o De inschrijving sluit bij 90 deelnemers
o In de speelzaal geldt een rookverbod.
o Inschrijfgeld te voldoen aan de zaal.
o Broodjes en soep verkrijgbaar in de bar van het gebouw.
• Routebeschrijving:
o Auto: A12: afslag Wageningen - Bennekom; richting Bennekom bij verkeerslicht links (Van
Balverenweg); 3e weg rechts (Commandeursweg); over kruising Molenstraat en links parkeerplaats
Commanderij.
o OV: Vanaf NS-Station Ede-Wageningen buslijn 86 (2 zones); uitstappen halte Commandeursweg,
de Commanderij; oversteken en 5 minuten lopen naar denksportcentrum

