SV Onésimus Julivierkampentoernooi

In het kader van haar 90 jarig bestaan organiseert schaakvereniging Onésimus
(opgericht in 1929) een aantal schaakevenementen over het jaar 2019 waarvan
dit vierkampentoernooi het 2e evenement is.
De speeldata zijn donderdagen 4, 11 en 18 juli van 19:45 t/m 23:30.

Speelzaal: Het toernooi zal worden gehouden in de clubruimte van SV Onésimus
Basisschool “De Kleine Wereld”
Taborstraat 40-42
3061 EW Rotterdam
Goed te bereiken met Tram, Metro (halte Gerdesiaweg) en gratis parkeren in de buurt.

Formule

: Indeling op sterkte in groepen van vier

Speeltempo

: RSB-tempo 1 uur 30 min. + 15 sec/zet voor de hele partij

Inschrijfgeld : € 10,- voor niet-leden
Prijzen

: 1 geldprijs per groep:



Groep 1
: 1e prijs € 50,Overige groepen : 1e prijs € 25,-

Bijzonderheden:



De resultaten worden doorgegeven aan de KNSB voor ratingverwerking.
Maximaal aantal deelnemers is 40. Is dit maximum bereikt, worden
aanmeldingen op een reservelijst geplaatst.

Aanmelden: stuur een mailtje met je gegevens naar: hc.henderson@xs4all.nl
o.v.v. - speelsterkte + (indien bekend) KNSB-nummer en mobiel
telefoonnummer
Gaarne aanmelden vóór dinsdag 2 juli 20.00 uur in verband met publicatie
indeling.

Website: www.schakenbijonesimus.nl

Regelement van de SV Onésimus: Juli vierkampen 2019

1. De vierkampen bestaan uit 3 ronden, die worden gespeeld in de speellocatie
van SV Onésimus: OBS “De Kleine Wereld”, Taborstraat 40-42, 3061 EW in
Rotterdam
2. De speeldata zijn de donderdagen 4, 11 en 18 juli van 19:45 t/m 23:30.
3. Indeling vindt plaats op sterkte in groepen van vier door de wedstrijdleiding.
Als leidraad wordt de meest recente ratinglijst van de KNSB gehanteerd.
4. De resultaten van het toernooi zullen worden doorgegeven aan de
ratingcommissaris van de KNSB.
5. Het speeltempo is het RSB-tempo en bedraagt 1 uur en 30 minuten per
persoon per partij met een toevoeging van 15 seconden per zet.
6. Als een speler voor de eerste maal minder dan 5 minuten over heeft op zijn
klok, dan is hij voor het restant van de partij niet verplicht te noteren.
7. De FIDE-regels voor het Schaakspel, laatste versie, zijn van kracht met
uitzondering van artikel 8.5a, hoeft de wedstrijdleider of diens assistent niet
te noteren indien beide spelers in tijdnood zijn.
8. Een speler die meer dan 60 minuten te laat in de speelzaal verschijnt, verliest
de partij.
9. Direct na afloop van de partij dient de witspeler het volledig ingevulde, en
door beide spelers ondertekende, uitslagenbriefje in te leveren aan de tafel
van de wedstrijdleiding.
10. De eindstand van de vierkamp wordt bepaald door achtereenvolgens:
a. het aantal punten
b. het onderling resultaat
c. loting door de wedstrijdleiding
11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
Beroep tegen de beslissingen van de wedstrijdleiding is niet mogelijk.

