Stichting Schaakpromotie Apeldoorn

1e eFXO Apeldoorns Weekendtoernooi
vrijdag 28 t/m zondag 30 oktober 2016
Er worden zes ronden gespeeld, indeling Zwitsers op rating. Speeltempo 1.30 uur p.p.p.p., met een
increment van 30 seconden per zet vanaf zet 1. Het opnemen van één bye is mogelijk in de eerste vier
ronden, mits voor aanvang aangevraagd. U krijgt voor die ronde een half punt.
Programma
Aanmelding
Opening
1e ronde2
1

vrijdag 28 oktober
18.15 – 19.00 uur
19.20 – 19.30 uur
19.30 – 23.30 uur

zaterdag 29 oktober1
2e ronde 09.00 – 13.00 uur
3e ronde 14.00 – 18.00 uur
4e ronde 19.30 – 23.30 uur

zondag 30 oktober
5e ronde 09.00 – 13.00 uur
6e ronde 14.00 – 18.00 uur
Prijsuitreiking ca. 18.15 uur

De nacht van zaterdag op zondag valt een uur langer uit door het einde van de zomertijd.
geval van een bye in ronde 1, zaterdag uiterlijk om 8.50 uur aanwezig zijn in verband met registratie.

2 In

Groep A: spelers met een KNSB rating van 1700 en hoger
Groep B: spelers met een KNSB rating van maximaal 1800
(De organisatie kan besluiten dispensatie te verlenen.)
Prijzen
1e prijs
2e prijs
3e prijs
Groep A
€ 350
€ 250
€ 150
Groep B
€ 200
€ 150
€ 100
In groep B zijn daarnaast ook ratingprijzen te winnen.
Ratingverwerking
De resultaten worden doorgegeven aan de KNSB (beide groepen) en aan de FIDE (alleen groep A).
Aanmelding
Uiterlijk tot donderdag 27 oktober 21.00 uur, bij voorkeur via het inschrijfformulier van de Stichting Schaakpromotie Apeldoorn (schaakpromotieapeldoorn.nl). Anders onder vermelding van KNSB-nummer en rating
bij: Harald van Riessen, tel. 06-51157912; e-mail: riessen@versatel.nl
Inschrijfgeld
Groep A: € 25 (GM/IM/WGM vrijgesteld van inschrijfgeld)
Groep B: € 20
Het inschrijfgeld te betalen door storting op Rabobank rek.nr. NL56 RABO 0190 5764 99 t.n.v. Stichting
Schaakpromotie Apeldoorn, o.v.v. 'toernooi'. In geval van niet-tijdig ontvangen inschrijfgeld, betaling aan

de zaal.
Locatie
Denksportcentrum Noord, Sleutelbloemstraat 22, 7322 AG Apeldoorn
Overnachten in Apeldoorn
Inlichtingen over hotel- en pensionaccommodatie kunt u verkrijgen bij VVV Apeldoorn
Organisatie
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn, i.s.m. De Schaakmaat, Schaakstad Apeldoorn en VDS, Beekbergen

