Debutantentornooi
Leuk en gezellig, ideaal voor beginnende schakertjes.

Op zaterdagmiddag 17 november 2018

Debutanten
tornooi
Leuk en gezellig, ideaal voor beginnende schakertjes.

Op zaterdag 17 november 2018
Het doel van een debutantentornooi is om (beginnende) schakertjes
(een eerste) ervaring te laten krijgen met een schaaktornooi. Hierbij
primeert een leuke namiddag boven het resultaat.
Plaats: CC De Leke, Lekestraat 33, 9900 Eeklo
Inschrijven:
Vooraf door aanmelding via onze website: http://www.msveeklo.be
tot en met 16 november 2018. Maximaal 100 deelnemers.

Inschrijvingsgeld:
Spelers van MSV mogen gratis deelnemen.
6 EUR per speler indien vooraf op de website ingeschreven.
8 EUR per speler die zich niet heeft aangemeld op de website.
Het inschrijvingsgeld wordt ontvangen bij aanmelding aan de
tornooitafel. Graag gepast geld meebrengen a.u.b.

Formule:
De spelers spelen, ongeacht hun leeftijd, tegen spelers van hetzelfde
niveau:
 stap 1 + beginnende schoolschakertjes
 stap 2 + ervaren schoolschakertjes
 stap 3
Eerst worden 4 partijen gespeeld van 10’ per partij per persoon.
Nadien worden, op basis van de uitslagen, groepen van 4 spelers
gevormd. Stap 1 speelt 2 partijen, de anderen 3 partijen van 15’ per
partij per persoon.
Het reglement is terug te vinden op de website.
Prijzen:
Alle deelnemers ontvangen een naturaprijs en een medaille
De winnaars van elke reeks ontvangen een extra naturaprijs. Er zijn
prijzen voor de eerste jongen en het eerste meisje.
Speelschema:
Aanmelden van 12u30 tot 13 u.
Spelen 1e ronde: 13u30-13u50
Spelen 2e ronde: 14u-14u20
Spelen 3e ronde: 14u30-14u50
Spelen 4e ronde: 15u-15u20
Pauze
2e deel: 15u45-17u30:- 2 ronden voor stap 1 en 3 ronden voor de
anderen.
aansluitend prijsuitreiking
Organisatie:
Er worden wafels verkocht tegen de democratische prijs van 1,00.
Dranken vindt men aan de bar.

Routebeschrijving:

Auto:
Komende van Gent: volg de N9 tot voorbij het station van Eeklo. Sla aan de lichten net
voorbij het station rechtsaf.
Rijd de eerstvolgende straat rechts in. Deze straat loopt over in de Lekestraat. Er is een
ruime parking voorzien.
Komende van Brugge: volg de N9 door de stad. Voorbij de markt houdt u de
linkerrijstrook aan. Komende aan de lichten slaat u linksaf de Oostveldstraat in richting
Lembeke. Rijd de eerstvolgende straat rechts in. Deze straat loopt over in de Lekestraat.
Er is een ruime parking voorzien.
Openbaar vervoer:
Trein: komt toe vanuit Gent om 12u47. Wandel vanaf het station richting centrum.
Sla aan de lichten (70 m voorbij het station) rechtsaf. Wandel de eerstvolgende
straat rechts in. Deze straat loopt over in de Lekestraat. Alles samen is het ongeveer 10
min. wandelen. Verwittig ons graag vooraf dat u met de trein komt, dan houden we daar
rekening mee bij de aanmelding.
Bus: stap af aan de halte Station. De wegbeschrijving vindt u hierboven bij de trein.
Wij hopen u massaal te mogen ontvangen,
Het bestuur van MSV Eeklo

