
Thema tornooi KSK
Deurne

Tornooi modaliteiten:
1. Iedereen die lid is van KSK Deurne en

zijn/haar lidgeld heeft betaald, kan meedoen.
2. De partijen worden niet doorgegeven voor ELO-verwerking. Het is een puur recreatief

tornooi.
3. Het tornooi wordt gespeeld op bepaalde vrijdagen, die op voorhand aangekondigd zijn,

en eventueel de zondag van dezelfde week. Startuur vrijdag is 19:30, startuur zondag is
13:00.

4. Inschrijven of registreren is niet nodig. Wie wil meedoen kan gewoon zich op het startuur
zich aanmelden in het clublokaal.

5. Iedere speler kan per weekend slechts één match spelen tegen dezelfde tegenstander.
Die bestaat uit twee partijen, één keer met wit en één keer met zwart. Zowel vrijdag als
zondag spelen is niet toegestaan.

6. Het tempo is 45 minuten per persoon per partij.
7. Noteren is niet verplicht.
8. 15 minuten na het startuur worden de partijen geloot onder de aanwezigen. De

eerstgenoemde speler speelt wit in de eerste partij en zwart in de tweede partij. Met
onderling akkoord tussen de spelers kan dit ook andersom.

9. Een gewonnen partij is één punt waard. Een remise is ½ punt waard. Een verloren partij
is geen punten waard.

10. De eindscore wordt berekend bij het afsluiten van het schaakseizoen bij de algemene
vergadering. De eindscore van iedere speler is simpelweg hoeveel punten hij/zij heeft
kunnen verdienen. Degene met het meeste punten achter zijn/haar naam, wint.

11. Tornooileider is Ben Van Gils. Indien Ben afwezig is, zal een ander bestuurslid de ronde
organiseren. Indien geen bestuurslid aanwezig is, rekenen we op een vrijwilliger om dit
te doen.

12. Na iedere partij geeft iedereen zijn/haar score door aan degene die de ronde
organiseert. Als alle partijen voorbij zijn, geeft deze persoon de uitslagen door aan Ben
Van Gils, ofwel via mail, ofwel via een foto.

13. De eerste zetten van een partij worden opgelegd. Deze bepaalde opening verschilt van
week tot week. Iedereen speelt dezelfde opening, bovendien een keer als wit en een
keer als zwart.

14. De opening die opgelegd wordt voor een bepaalde week wordt bepaald door iemand
van het bestuur. Deze openingen worden een bepaalde tijd op voorhand bekend
gemaakt via mail en/of via de site.


