
13 oktober 2018 Breugem bokaal: snelschaaktoernooi SV Promotie Zoetermeer

Zaterdag 13 oktober organiseert de Zoetermeerse schaakvereniging Promotie voor de 15e maal 
haar jaarlijkse snelschaaktoernooi.  Inzet is – naast geldprijzen - de Breugem-bokaal (vernoemd 
naar de oprichters van de vereniging). Vorig jaar won Robby Kevlishvili het toernooi. Daarvoor o.a. 
Hing Ting Lai en de grootmeesters Vladimir Epishin, Erik van den Doel en Matthew Sadler.
De hoogst eindigende speler van de Haagse schaakbond wordt HSB- snelschaakkampioen.
Hieronder treft u verdere informatie aan.
Aanmelden  per email bij Dirk Brinkman (dthb@ziggo.nl) onder vermelding van naam, rating, 
vereniging (of huisschaker) en groep (spelers met een rating tussen 1700 en 1750 kunnen kiezen 
in welke groep zij willen spelen)

datum  zaterdag 13 oktober 2018

locatie 
 wooncentrum/eetcafé Gondelkade, Gondelkade 33, 2725 EC Zoetermeer
 per openbaar vervoer: RandstadRail, halte De Leyens (lijn 3)
 per auto: voldoende gratis parkeergelegenheid

aanvang  10:30 uur

einde  ca.16:00 uur

speeltempo  3 minuten + 2 sec. increment p.p.

systeem 
 er worden 9 rondes gespeeld; in elke ronde speelt men twee partijen 
tegen dezelfde tegenstander,
 één keer met wit en één keer met zwart

indeling 

 Zwitsers systeem in 2 groepen:
 groep A: >1700
 groep B: <1750
 tussen 1700 en 1750 vrije keuze;
 bij minder dan 50 deelnemers wordt er in één groep gespeeld

inschrijfgeld 
 jeugdspelers tot 18 jaar: € 7,00
 spelers van 18 jaar en ouder: € 10,00

prijzengeld 
 groep A: 1e prijs € 150,-; 2e prijs € 100,-; 3e prijs € 50,-; 4e  prijs € 35,-;
 groep B: 1e prijs € 75,-; 2e prijs € 50,-; 3e en 4e prijs € 25,-;
 hoogst geëindigde HSB-speler: € 75,-

inschrijving 
 Aanmelden  per email bij Dirk Brinkman (dthb@ziggo.nl) onder vermelding 
van naam, rating, vereniging (of huisschaker) en groep (spelers met een rating
tussen 1700 en 1750 kunnen kiezen in welke groep zij willen spelen)

informatie  Dirk Brinkman (dthb@ziggo.nl )

ratingverwerking  nee

bijzonderheden  PK snelschaken HSB
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