Sliedrecht Open Rapid
Vakantietoernooi 2018
Er begint een nieuwe traditie te ontstaan. Het vakantietoernooi gaat door! Na het succes van
afgelopen jaren, met in totaliteit 70 & 92 deelnemers, wordt komende zomerperiode de 3e
editie van het Vakantietoernooi bij Schaakvereniging Sliedrecht gehouden! In een ontspannen
sfeer worden drie rapidpartijen per avond gespeeld, maar het is ook mogelijk om minder dan
drie partijen per avond te spelen. Hierdoor is het voor de (jongere) jeugd ook mogelijk om deel
te nemen aan het toernooi en de krachten te meten met gevorderde schakers! Maar ook voor
beginnende schakers of huisschakers is dit een ideaal toernooi om eens de krachten te meten
met tegenstanders op eigen niveau en de sfeer bij de vereniging te proeven. Maar uiteraard
zijn er ook genoeg schakers die in groep 1 voor de toernooiwinst willen gaan. Wie wordt de
opvolger van Rik de Wilde en Rembrandt Bruil? Wie gaat er met de grote wisselbeker naar
huis?

Toernooi informatie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Speeldata: donderdagen 28 juni, 5, 12 & 19 juli en 9 & 16 augustus 2018
Plaats: Activiteitencentrum “De Havik” (Thorbeckelaan 110, Sliedrecht)
3 partijen per avond (1 of 2 partijen per avond is ook mogelijk)
Aanvang ronde 1: 20:15u; ronde 2: 21.05u en ronde 3: 22:00u
Aanwezig of aangemeld: 20u
Speeltempo: 20 minuten p.p.p.p.
Indeling: 1 groep volgens Zwitsers systeem
Minimaal aantal partijen voor prijzenpot: 9
Prijsuitreiking: donderdag 16 augustus direct na laatste ronde, prijzen in
natura
• Inschrijfgeld: GRATIS

Aanmelden:
• Contactpersonen: Martijn Stoker & Marcel Klein
• Mail: vakantietoernooi.sliedrecht@gmail.com o.v.v. naam, vereniging en
rating
• Website: www.schakendsliedrecht.nl/vakantietoernooi

• Telefonisch: 06-11954515 of 06-81565701

Aanvullende regels:
• Partijen worden gespeeld volgens de FIDE rapid reglementen, met één
uitzondering: een onregelementaire zet leidt niet direct tot verlies en mag
worden teruggenomen
• Prijzen in natura voor 3 ratinggroepen, vastgesteld bij aanvang o.b.v.
aanmeldingen
• Score per partij: Winst 3 punten, remise 1 punt
• Eindstand o.b.v. % winstpunten vs. gespeelde partijen (minimaal 9)
• Indien een speler later instroomt, wordt de eerste ronde handmatig
ingedeeld tegen de laagst geklasseerde speler uit de betreffende
ratinggroep
• In voorkomende gevallen is het mogelijk om in het toernooi een
tegenstander tweemaal te treffen
• Eerste ronde wordt ingedeeld op rating, daarna weerstand.

