VBS FRANCISCUS
en MSV EVERGEM
organiseren:

m.m.v. Sint-Franciscus middelbaar

DEBUTANTENTORNOOI
Let’s Play!

2 april 2018

PAASMAANDAG

13.45 – 18.00 uur,

EVERGEM

 voor schoolschakers, leeftijd lagere school
 voor jeugdschakers uit clubs, van stap 1-2-3
Tegelijkertijd ook: RECREATIEF TORNOOI (14.15-18.00 uur)
 oudere jeugdspelers, middelbaar en volwassenen (in A- en B-reeks)
l

Zelfde organisatie, andere locatie (zie ommezijde)

Gezellig tornooitje, ideaal voor beginnende schakers,
waarbij een leuke namiddag primeert op het resultaat !
Er wordt in 3 reeksen geschaakt: stap 1, stap 2 en stap 3.

Meetjeslandse
SchaakVlaamse
Vereniging
Schaakfederatie
Afdeling Evergem

liga Oost-Vlaanderen

EVERGEM

Met DANK aan:
- Sint-Franciscus middelbaar
- www.denksportkampioen.be
- www.schaakschool.be

FORMULE debutantentornooi

INFO en INSCHRIJVEN
Inschrijven tot 28 maart
€ 8,00 (met bonnetje drank + versnapering)
Na 28 maart : zonder bonnetjes !

 bij voorkeur online
msvevergem.weebly.com
 kurt_engels@outlook.be
0476 488 196
Bij inschrijving vermelden :
- clubschakers : club + stap 1, 2 of 3
- schoolschakers : school, leerjaar
+ minder of meer dan 2 jaar ervaring

Ongeacht hun leeftijd, schaken spelers
tegen spelers van hetzelfde niveau :
- stap 1 + schoolschakers < 2 j. ervaring
- stap 2 + schoolschakers > 2 j. ervaring
- stap 3
Volgens uitslagen van de VOORRONDE,
worden FINALE-POULES gevormd van 4
evenwaardige spelers, die met onderlinge
partijen strijden om de medailles.
13.15 - 13.45 uur :
14.00 – 16.00 uur :
16.00 – 16.30 uur :
16.30 – 18.00 uur :

aanmelden
VOORRONDES
pauze
FINALE-POULES

PRIJSUITREIKING : per groepje van 4
Nieuwe locatie, zelfde organisatie

PLAATS van GEBEUREN

€ 8,00 (ter plaatse te betalen)

Sint-Franciscus EVERGEM

= € 6,00 deelname

 ingang via poort OMMEGANGSTRAAT
of SCHEPENHUISSTRAAT 10

(parkeren op speelplaats)
Ingang + parkeerplaatsen te bereiken:
aan kerk, via Bibliotheekstraat, langs
Ommegangstraat en Schepenhuisstraat.
Op 300 m van treinstation Evergem,
op 100 m van halte tram 1,
‘Evergem Spoorwegstraat’.

 5 partijen, 15’/partij
 oudere jeugd, volwass.
en recreatieve schakers
 B-reeks voor niet-club
 vooraf inschrijven op :
msvevergem.weebly.com
aanmelden tot 14 uur,
ter plaatse betalen: € 5

OMMEGANGSTRAAT

 14.15-18.00 uur

+ bonnetje frisdrank + bonnetje versnapering

Na 28/3  € 8,00 zonder bonnetjes.
 elke jeugdschaker krijgt medaille
+ voor iedereen unieke naturaprijs
(met ‘schaakbedrukking’)

BIBLIOTHEEKSTRAAT
DORPSPLEIN
EVERGEM

Tegelijkertijd ook :

RECREATIEF
SCHAAKTORNOOI

tussen 17.20 (stap 1) en 18.00 uur

KERK

