Brabantse Pupillenkampioenschappen (Cat. FGH)

Wernhout, 5 mei 2021

Geachte jeugdleider,
Hierbij ontvangt u algemene informatie en de inschrijfformulieren voor de Brabantse
Pupillenkampioenschappen die op 16 mei georganiseerd worden. Bij voldoende deelnemers spelen de F/ G/ H
categorieën apart, jeugd & meisjes spelen in dezelfde groep. In verband met de huidige Corona maatregelen
wordt het toernooi online gespeeld via het platform Tornelo. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd.
De Persoonlijke Kampioenschappen zijn Open Kampioenschappen.
Deelnemers moeten lid zijn van de NBSB en de KNSB; aanmelden met KNSB nummer is noodzakelijk.
Aanmelden uiterlijk op 13 mei 2021.
We hopen veel van jullie verenigingen vertegenwoordigd te zien bij dit unieke online kampioenschap, en
hopelijk zien we jullie ook snel weer bij een toernooi op locatie!
Met vriendelijke groet,
NBSB jeugdzaken
Inge Oostvogels
Albert Jan Blank

Algemene informatie Brabantse Persoonlijke kampioenschappen 2020-2021
Categorieën:

Categorie F (geboren in of na 2012)
Categorie G (geboren in of na 2013)
Categorie H (geboren in of na 2014)

Speeldatum:

Zondag 16 mei

Aanvang:

13:30 uur (aanmelden tussen 12:45 en 13:15)

Einde (verwacht)

±16:30 uur

Speellocatie:

Online: Tornelo
Alle deelnemers krijgen voorafgaand aan het toernooi via e-mail extra uitleg over
Tornelo toegestuurd evenals de toernooilink. Voor deelnemers die willen oefenen
met Tornelo houden we een testtoernooi. Datum en tijdstip van het testtoernooi
volgt z.s.m. op de toernooipagina & wordt via mail naar de deelnemers
gecommuniceerd.

Speelronden:

7 ronden (wijzigingen mogelijk, afhankelijk van het aantal deelnemers).
Bij voldoende deelnemers spelen de F/ G/ H categorieën apart.

Speelsysteem:

Zwitsers
Wijzigingen mogelijk, afhankelijk van het aantal deelnemers

Speeltempo:

5 minuten + 5 seconden increment per zet per persoon per partij

Reglement:

Het toernooireglement wordt z.s.m. toegevoegd aan de toernooi pagina op de
NBSB websitekalender.

Titel:

De winnaar van de F categorie is officieel Brabants Pupillenkampioen 2020-2021.

Prijzen

Plaatsing:

1e, 2e en 3e prijs per categorie: een cadeaubon ter waarde van €10 voor
schaakwinkel de Beste Zet. De cadeaubonnen worden z.s.m. na het toernooi per
post verstuurd.
De uitreiking van de wisselbeker voor de Brabants Pupillenkampioen (F) vindt op
een later moment plaats, in overleg met de winnaar.
De hoogst geëindigde spelers plaatsen zich voor het Nederlands Kampioenschap*.
Het aantal plaatsen is als volgt:
F categorie: 3 plaatsen algemeen*, 1 plaats meisjes
G categorie: 4 plaatsen algemeen*, 1 plaats meisjes
H categorie: 1 plaats algemeen*, 1 plaats meisjes
*Om in aanmerking te komen voor de NK plaats moet voldaan worden aan de inwoner- of
nationaliteitseis van de KNSB.
*De algemene plaatsen zijn voor jongens en meisjes. Het beste meisje wint de meisjesplaats. De
algemene- & meisjesplaatsen geven recht op hetzelfde NK (speelgroepen zijn gemengd).

Inschrijving:

Er is een open inschrijving. Deelnemer moet KNSB-lid zijn en lid zijn van een
Brabantse schaakvereniging. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd.
Het inschrijfformulier dient uiterlijk 13 mei ontvangen te zijn via e-mail naar:
jeugd@nbsb.nl

Meer informatie

www.nbsb.nl

Contact:

jeugd@nbsb.nl

Inschrijfformulier Brabantse Kampioenschappen 2020-2021 Cat. FGH
Club:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mail:

Categorie:
Naam:
Geslacht:
Club
KNSB nummer:

F/ G/ H

Categorie:
Naam:
Geslacht:
Club:
KNSB nummer:

F/ G/ H

Categorie:
Naam:
Geslacht:
Club:
KNSB nummer:

F/ G/ H

Categorie:
Naam:
Geslacht:
Club:
KNSB nummer:

F/ G/ H

Categorie:
Naam:
Geslacht:
Club:
KNSB nummer:

F/ G/ H

Categorie:
Naam:
Geslacht:
Club:
KNSB nummer:

F/ G/ H

Toezenden aan: jeugd@nbsb.nl

