
Speellocatie 
Het toernooi vindt plaats in onze nieuwe schaaklocatie: Snookertown, 

Hoofdstraat 136 in Helmond (tel.: 0492-551943). Snookertown is een 

pool/snookercentrum met een gezellige bar op slechts enkele minuten 

lopen van station Helmond 't Hout. Gratis parkeren is eveneens mogelijk 

op loopafstand. In Snookertown geldt een algemeen rookverbod.  

Route vanaf station Helmond 't Hout (5 minuten lopen) 

 

Er zijn diverse belegde broodjes en warme hapjes te bestellen. Eigen 

consumpties zijn niet toegestaan. Beide dagen wordt U een gratis lunch 

aangeboden. Voor het diner op zaterdag (na ronde 5) kan gebruik worden 

gemaakt van het Chinese buffet. De kosten hiervoor bedragen 10 EUR.  

 

 

HSC/De Legibus Open 

Weekendtoernooi in Helmond op 

zaterdag 1 juli en zondag 2 juli 2017 



Toernooi opzet 

Indeling 

Negen ronden Zwitsers. Eerste vijf ronden op rating, laatste vier op 
weerstandspunten. Er wordt gespeeld in één groep. 

Speeltempo 
45 minuten per persoon per partij. 

Bye 
Voor aanvang van het toernooi is het mogelijk om maximaal 2 byes aan 
te vragen, waarvoor een half punt per bye zal worden toegekend. 

Rating 
Dit toernooi telt niet mee voor Uw rating. 

Maximaal aantal deelnemers 
Er worden maximaal 60 deelnemers toegelaten. 

Prijzengeld 
1e prijs:   € 1000  
2e prijs:   € 500  
3e prijs:   € 250  
4e prijs:   € 150  
5e prijs:   € 125  
 
Ratingprijs tot en met 2400: € 100 
Ratingprijs tot en met 2200: € 90 
Ratingprijs tot en met 2000: € 80 
Ratingprijs tot en met 1850: € 70 
Ratingprijs tot en met 1700 € 60 
Ratingprijs tot en met 1550: € 50 
Ratingprijs tot en met 1400: € 40 
 
Het totale prijzengeld van € 2515 is gegarandeerd door hoofdsponsor De 
Legibus en subsponsoren Snookertown en Kota Radja. Prijzen worden 
niet gedeeld Bij gelijke score wordt op basis van weerstandspunten, 
vervolgens Sonneborn-Berger-punten en daarna TPR, de winnaar 
bepaald. Men kan niet meer dan één prijs winnen. Ratingloze spelers 
kunnen geen ratingprijs winnen. De ratingcategorieën kennen geen 

ondergrens; een speler met een rating van bijvoorbeeld 1375 kan de 
ratingprijs tot en met 2400 winnen. 

Programma 

 

Zaterdag 1 juli 2017:  

Registratie:   09.15 - 09.45 

Opening:   10.00 - 10.10 

1e ronde:   10.10 - 11.40 

2e ronde:   11.50 - 13.20 

Lunch:    13.00 - 14.00 

3e ronde:   14.00 - 15.30 

4e ronde:   15.45 - 17.15 

5e ronde:   17.30 - 19.00 

Chinees buffet (€10 p.p.) 19.00 

Zondag 2 juli 2017:  

6e ronde:   10.00 - 11.30 

7e ronde:   11.45 - 13.15 

Lunch:    13.00 - 14.00 

8e ronde:   14.00 - 15.30 

9e ronde:   15.45 - 17.15 

Prijsuitreiking:   17.45 
 

Inschrijving 

Voorinschrijven is tot woensdag 28 juni mogelijk door €19,50 over te 
maken op rekening NL74ABNA0597131422 t.n.v. HSC Helmond onder 
vermelding van E-mail adres en FIDE-Id of KNSB-nr. 
U kunt uw interesse ook kenbaar maken via het inschrijfformulier op 
http://delegibus.hschelmond.nl, echter bij contante betaling op zaterdag 
1 juli bedraagt het inschrijfgeld €25. GM's, IM's, FM's en spelers met een 
FIDE-rating boven 2400 hoeven geen inschrijfgeld te betalen. 
Iedere deelnemer dient zich op zaterdag 1 juli tussen 9.15h en 9.45h te 
melden bij de toernooiorganisatie, dan is er ook gelegenheid voor 
nainschrijven tot het maximale aantal deelnemers is bereikt. 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt U http://delegibus.hschelmond.nl raadplegen of 

contact opnemen met Millo Labriaire (06-15282345 na 19.00 

uur;millo@hschelmond.nl) 

http://delegibus.hschelmond.nl/
http://delegibus.hschelmond.nl/

