Gesponsord door:
HAAGS WEEKENDTOERNOOI
15, 16 en 17 november 2019
www.haagsweekendtoernooi.nl

www.isvkameleon.nl

www.dekoperenpion.nl

Het 16e Haags Weekendtoernooi wordt
georganiseerd door DD, Haeghe Ooievaar en SHTV.
www.debestezet.nl

www.huniadrukkerij.nl

Nieuwe speellocatie
Verenigingsgebouw Kameleon
Veldzicht 20
2543 RT Den Haag

Toernooivorm
Er worden zes ronden Zwitsers gespeeld in twee groepen.
Groep A: rating boven 1700; groep B: rating tot en met 1800.
De resultaten van het toernooi worden doorgegeven aan
ratingcommissaris van de KNSB.
Programma
vrijdag 15 november:

zaterdag 16 november:

zondag 17 november:

18.30 – 19.15 uur
19.15 uur
19.30 – 23.30 uur
09.30 – 13.30 uur
14.30 – 18.30 uur
19.30 – 23.30 uur
09.30 – 13.30 uur
14.30 – 18.30 uur
19.00 uur

de

aanmelding
opening
ronde 1
ronde 2
ronde 3
ronde 4
ronde 5
ronde 6
prijsuitreiking

Speeltempo
1 uur en 45 minuten per persoon per partij plus (vanaf zet 1) 10
seconden per persoon per zet.
Byes
Het is toegestaan in één van de eerste vier ronden een bye op te
nemen mits u dit voor het begin van het toernooi kenbaar heeft
gemaakt. U krijgt dan in de desbetreffende ronde een half punt.
Prijzen
1e prijs
2e prijs
3e prijs
Groep A
500 euro
250 euro
150 euro
Groep B
250 euro
150 euro
100 euro
Voorts ook diverse ratingprijzen en een spektakelprijs.

Inschrijven
Bij voorkeur via de website: www.haagsweekendtoernooi.nl of anders
middels een e-mail naar: info@haagsweekendtoernooi.nl (maximum
aantal deelnemers is 120, toelating op volgorde van inschrijving).
U dient bij de inschrijving aan te geven of u in groep A of B wilt
meespelen en of en wanneer u een bye wilt. Voorts vermeldt u uw
KNSB-nummer, uw vereniging en uw ELO-rating.
Bij onverhoopte bijzonderheden en/of calamiteiten vlak voor het
toernooi wordt u verzocht de wedstrijdleiding telefonisch op de
hoogte te stellen op telefoonnummer 06 232 53 980.
Het inschrijfgeld bedraagt €30,00, IM’s en hoger betalen geen
inschrijfgeld. Niet KNSB-leden betalen € 7,50 extra voor het
ratinglidmaatschap van de KNSB. Het inschrijfgeld bij voorkeur van
tevoren (uiterlijk 14 november) overmaken op rekeningnummer NL89
INGB 0004 5912 71 t.n.v. Haags Weekendtoernooi. U kunt eventueel
ook contant aan de zaal betalen.
Eerdere toernooiwinnaars
2004:
Merab Gagunashvili
2005:
Erik van den Doel
2006:
Dennis Brokken
2007:
Fred Slingerland
2008:
Robin van Kampen en Julian van Overdam
2009:
Frank Erwich
2010:
Arthur Pijpers
2011:
Jasper Broekmeulen
2012:
Ivo Wantola
2013:
Bernd Kohlweyer
2014:
Jasel Lopez
2015:
Matthew Sadler
2016:
Frans Konings
2017:
Jasel Lopez
2018:
Roger Meng

