Het Tornooi-T vanaf 4/2/2022
Inschrijven via:
info@moretus.be (stuur een e-mail met ik schrijf me in voor Tornooi-T).
Aantal ronden:
max. 5, Tempo: 90' KO + 30 seconden increment vanaf zet 1
Elo:
Het tornooi wordt doorgegeven voor Elo verwerking.
Tornooisysteem:
Tabel zoals in het tennis maar zonder uitschakeling.
--> Bij remise wordt er een rapidpartij van 15' KO gespeeld om te bepalen wie verder gaat voor tornooiwinst
--> Remise in de rapid dan volgt nog een blitz partij van 5'. Eindigt deze in remise volgt een Armageddon partij.
Vb. met 8 deelnemers (dan 3 ronden) en fictieve resultaten:
Ronde 1: 1 - 5: 1 -0, 2 - 6: 1 - 0, 3 - 7: 1 - 0, 4 - 8: 1 - 0;
Ronde 2: 1 - 3: 1-0; 2 - 4: 1 - 0; 5 - 7: 1 - 0; 6 - 8: 1 - 0;
Ronde 3: 1 - 2 (=finale); 3-4 (spelen voor plaats 3); 5 - 6 (spelen voor plaats 5); 7 - 8 (spelen voor plaats 7)
Maximum aantal deelnemers:
32 (we houden maximum rekening met covid-regels zoals voorzien door de KBSB)
--> Door het aantal deelnemers beperkt te houden kunnen we voldoende ruimte tussen de borden laten.
--> We spelen in 2 ruime lokalen, in elk lokaal kan 40 man maar we beperken dit tot 16 i.v.m. covid.
--> Daarnaast is er de ruime cafetaria (plaats voor 200 personen) om te analyseren.
--> De cafetaria is open tot 23u (covid maatregelen), het schaken kan langer doorgaan in de aparte zalen.
--> Voor het betreden van de cafetaria is een CST noodzakelijk!
Deelname:
Gratis deelname.
Prijzen:
Schaakplezier primeert we voorzien wel enkele prijzen voor de eerste drie: 50 euro, 30 euro en 20 euro.
Schrijf je dus snel in! Inschrijven kan tot 2/2/2022 20u00!
Data:
Eerste ronde: 4/2 (inhalen kan op 11/2)
Tweede ronde: 18/2 (inhalen kan op 25/2)
Derde ronde: 4/3 (inhalen kan op 11/3)
Vierde ronde: 18/3 (inhalen kan op 25/3)
Vijfde ronde: 1/4 (inhalen kan op 8/4)

