
  

Aan: De directie van de geadresseerde basisschool.

Assen, 19 november 2019.

Geachte heer/mevrouw,

Op  zaterdag  2  februari  2019  zal  het  Basisschoolschaakkampioenschap  (BSSK)  wederom
plaatsvinden!  Dit  jaar  spelen  we op dezelfde  locatie  als  het  afgelopen  jaar:  Het  Markehuus
(Scharmbarg 35).  Het toernooi begint om 9.30 uur (aanmelding tot 9.00 uur), en de prijsuitreiking
vindt plaats rond 15.45 uur.
Wij hopen weer op uw deelname! 

Aanmelding kan per school (via het bijgevoegde inschrijfformulier), maar kinderen kunnen zich
ook individueel aanmelden (via een mail naar  bssk@schaakclubassen.nl). Voorwaarde is wel dat
de kinderen in de gemeente Assen op de basisschool zitten.

In deze brief vindt u de volgende bijlagen:

1. Informatie over het toernooi en aanmeldingsprocedure:
opzet, deelname, begeleiding, plaatsing voor het vervolg, prijzen, inschrijfgeld.

2. Het tijdschema
3. Het aanmeldingsformulier (zie mail)

Mocht u vragen hebben over deze brief, of over een van de bijlagen, dan kunt u een mail sturen
naar onderstaand e-mailadres.

Wij hopen op uw inschrijving en een geslaagde dag!

Namens de werkgroep Basisschoolschaakkampioenschap Assen,

Kenneth Muller
bssk@schaakclubassen.nl
(op 2 februari 0650235561)

Gelieve deze informatie door te geven aan betrokken medewerkers!
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Bijlage 1.    INFORMATIE Basisschoolschaakkampioenschap Gemeente Assen
2 februari 2019 in het Markehuus, Scharmbarg 35, Assen

- Toernooi 1 (GROEN):  de leeftijdsgroepen ‘tot 8 jaar’  en  ‘9 jaar’ (7 ronden)
- Toernooi 2 (BLAUW):  de leeftijdsgroepen ‘10 jaar’  en  ‘11 jaar en ouder’ (9 ronden)

* Prijzen:* Individueel: 1e, 2e en 3e prijs in de vier categorieën (‘tot 8 jaar’, ‘9 jaar’, ‘10 jaar’ 
       en ‘11 jaar en ouder’ + wisselbeker voor de winnaar van elke categorie. 

    * Schoolteams: 1e, 2e en 3e prijs + wisselbeker. 
    * Een herinnering voor iedere deelnemer(ster).

* Individueel en teams: In de toernooigroepen is dit kampioenschap individueel, zodat alle 
kinderen kunnen schaken. Na afloop worden (de prijzen voor) de teams als volgt 
bepaald: de beste vier spelers van iedere school (gebaseerd op de speelpunten in de 
beide toernooigroepen) vormen team één, de volgende vier spelers team twee, enz. 
De (speel)punten in beide toernooien tellen even zwaar mee. Dit geldt eventueel ook
voor de volgende teams van een school.  De beste zeven teams plaatsen zich voor de halve finale. 

* Leeftijd: Op de speeldag mogen de kinderen niet ouder zijn dan 13 jaar.

* Begeleiders: Iedere school wordt vriendelijk verplicht om te zorgen voor minimaal één begeleider 
voor één tot zes deelnemers, voor twee begeleiders bij één tot twaalf deelnemers, enz. 
De hoofdbegeleider is tevens aanspreekpunt voor de organisatie. 
Wij vragen de extra begeleiders om met ons toezicht te houden buiten het speellokaal.  
De begeleiders dienen ook vermeld te worden op het inschrijfformulier. 
Wij adviseren u om uw deelnemers in schooltenue te laten komen.

* Wie mag meedoen?: Een basisschool die niet aan de NOSBO-Basisscholencompetitie wil meedoen 
kan kinderen individueel inschrijven. De deelname aan het kampioenschap staat open voor alle

 kinderen die op een Basisschool in de Gemeente Assen zitten. 
De aanmelding kan door een vertegenwoordiger van de betreffende basisschool of individueel
via de ouders worden gedaan. Aanmeldingen, die niet via een school binnenkomen, worden
door de organisatie gecontroleerd. 

* Registratie deelnemers: tussen 08.30- 09.00 uur op 2 februari 2019.
Deelnemers die zich later melden dan 09.00 uur kunnen in de eerste ronde niet spelen en krijgen 
voor die ronde dus 0 punten.

             Direct na de opening (09.10 uur) wordt de bordindeling voor de eerste ronde bekend gemaakt.
Om 09.30 uur start de eerste ronde.

* Bedenktijd: 25 minuten per partij. Indien de partij na 25 minuten nog niet is afgelopen, volgt 
arbitrage door één van de assistent-wedstrijdleiders.

* Speelschema: voor de toernooigroep 1 (Groen) 7 ronden Zwitsers op weerstand 
 voor de toernooigroep 2 (Blauw) 9 ronden Zwitsers op weerstand.

* Aanmelding: per e-mail aan bssk@schaakclubassen.nl

* Inschrijfgeld: € 3,50  per kind. Dit kan alleen worden overgemaakt en wel vóór 30 januari 2019 op
rekening NL39INGB0000889584 inz BSSK.

* Inlichtingen BSSK: bij Kenneth Muller (bssk@schaakclubassen.nl)

* Datum halve finale: NOSBO-basisscholencompetitie: zaterdag 9 maart 2019
* Datum finale: NOSBO-basisscholencompetitie: zaterdag 30 maart 2019
* Kosten (halve) finale: De inschrijvingskosten voor deze finales zijn voor rekening van de school.
* Inlichingen (halve) finale: Marjet Veldhuijzen van Zanten (nosbo.jeugdzaken@gmail.com)
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Wedstrijdschema

Hieronder het wedstrijdschema met de 9 geplande aanvangstijden (25 minuten per 
partij).

Tussen de partijen door is er 15 minuten voor de organisatie om de volgende ronde 
voor te bereiden.

              Groene groep (1)                                Blauwe groep (2)

Opening: om 09.10 uur   Opening: om 09.10 uur

1. 09.30 - 09.55 uur 1. 09.30 - 09.55 uur

2. 10.10 - 10.35 uur 2. 10.10 - 10.35 uur

3. 10.50 - 11.15 uur  3. 10.50 - 11.15 uur

4. 11.30 - 11.55 uur 4. 11.30 - 11.55 uur

5. 12.10 - 12.35 uur 5. 12.10 - 12.35 uur

Pauze (65 min.) Pauze (25 min.)

6. 13.00 - 13.25 uur

6. 13.40 - 14.05 uur    7. 13.40 – 14.05 uur

7. 14.20 - 14.45 uur  8. 14.20 - 14.45 uur

9. 15.00 – 15.25 uur

                                                    
 Om ± 15.45 uur de Prijsuitreiking
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