FISCHER Z FISCHER RANDOM (CHESS 960) COMPETITIE
SV Fischer Z organiseert voor de 7e keer een Fischer
Random (CHESS 960) competitie over 8 avonden in het
seizoen 2015-2016.
Naast de Fischer Z leden zijn ook gasten van andere
verenigingen uit Amsterdam en omgeving met belangstelling
voor CHESS 960 welkom in deze competitie. Fischer Z speelt in
het gezellige Café Batavia 1920 pal tegenover het Centraal
Station in Amsterdam. Deelname voor gasten is gratis. Je hoeft
niet alle avonden te komen: iedereen die zich vóór 20.15 in
Batavia meldt wordt ingedeeld.

Data elke éérste maandag van de maand

Je kan je aanmelden door een e-mail met je club en rating te sturen aan:
jhm.teeuwen@planet.nl
en dan wordt je op deelnemerslijst gezet en op de verzendlijst voor de maandelijkse herinnering
Hieronder de details van de competitie












Lokatie:
Café Batavia 1920
Prins Hendrikkade 85 Amsterdam
(Tegenover het Centraal Station)
Speeldata: telkens 1e maandag van de maand: 5 okt, 2 nov, 7 dec., 4 jan., 1 feb., 7 mrt, 4 april en 2
mei
Speeltempo: 40 min pp + 5 sec pz; twee partijen per avond tegen verschillende tegenstanders;
aanvang ronden om 20.30 en 22.00 uur; tussendoor wordt ingedeeld. In totaal dus 16 ronden.
Per avond wordt iedereen die zich voor 20.15 meldt
ingedeeld
Indeling: er wordt gebruik gemaakt van een
mengvorm van Keizer en Zwitsers op rating. Bij
afwezigheid krijg je 1/3 punt (2/3 per avond), bij bye
wegens oneven 2/3 punt (uiteraard maar één keer
per avond)). Over het hele kampioenschap wordt je
max. 3 keer tegen dezelfde tegenstander ingedeeld,
tenzij dit indelen onmogelijk maakt.
iedereen speelt per ronde dezelfde beginstelling;
elke ronde wordt een andere beginstelling gekozen
prijzen in de vorm van flesjes wijn: eindklassement 1
prijs + 2 ratingprijzen (<1900 en <1700). Verder
Winterkampioenschap (eerste 4 ronden) en
Lentekampioenschap (laatste 4 ronden).
de wedstrijdleider kan extra punten toekennen aan deelnemers die later in het seizoen instromen om
deze tegen gelijkwaardige tegenstanders te laten spelen (tellen niet mee voor de eindstand).

We hopen je te begroeten op 5 oktober op of één van de avonden daarna!
Met vriendelijke groet

Jos Teeuwen namens Schaakvereniging Fischer Z

