Schaken
Schaakvereniging Zukertort Amstelveen
organiseert:
Het Kampioenschap voor teams van basisscholen
voor Amstelveen, Uithoorn, Ouderkerk aan de
Amstel en Amsterdam Zuid
op Zondag 9 mei 2021
Online op het schaakplatform Lichess.org

Teams

:

Elke school mag één team inschrijven. Elk team
bestaat uit minimaal 4 spelers en geen maximum. Alle kinderen kunnen meespelen. Er
wordt een zogenaamd Arena-toernooi gespeeld.
Je speelt dan steeds tegen kinderen van andere
teams. Alle punten die je scoort worden bij elkaar opgeteld. Alleen de beste vier persoonlijke
scores tellen mee voor de teamscore.

Schema

:

10.15-10.30
10.30-12.00
12.15-12.30

Inschrijven

:

Per team - Uiterlijk 7 mei.

Bij

:

Michiel Harmsen
mobiel: 06-10703342
e-mail: scholierentoernooi@zukertortamstelveen.nl

Inschrijfgeld

:

Deelname is kosteloos

Oefentoernooi :

Introductie via MS teams
Lichess Arena open (toernooi)
Prijsuitreiking via MS teams

Zaterdag 8 mei, 10.30 tot 11.00 uur, facultatief!

Kampioenschap Teams Basisscholen
Plaatsing voor SGA finale en Nederlands kampioenschap
Het kampioenschap voor teams voor basisscholen uit Amstelveen, Uithoorn,
Ouderkerk aan de Amstel en Amsterdam Zuid geldt tevens als voorronde voor
het kampioenschap voor de Regio in en rond Amsterdam, bij de schaakbond
bekend als de Schaakbond Groot-Amsterdam (SGA).
Uit elke voorronde plaatsen zich teams voor de SGA finale die ook op het lichess.org schaakplatform wordt gespeeld. Het aantal plaatsen voor de SGA finale
is afhankelijk van het aantal deelnemende teams. Er plaatsen zich waarschijnlijk
tenminste twee teams. De SGA finale staat ingepland op zondag 16 mei, voorlopig
tussen 10:30 en 12:30. De beste tien teams van de SGA strijden daar om drie kwalificatieplekken voor het Nederlands Kampioenschap schoolschaken!
Schaakplatform Lichess
Het gratis online schaakplatform kun je vinden op www.lichess.org.
We zullen uiterlijk zondag 2 mei een instructie toesturen hoe je hier gebruik van
kunt maken. Het is niet moeilijk! Ieder kind moet een account aanmaken op dit
platform. Voor aanvang van het toernooi moet je je via deze account online
aanmelden bij het toernooi bij je eigen team. Zaterdag 8 mei organiseren we een
oefentoernooi voor wie dit wilt. Hier hoef je niet aan mee te doen. Bij aanmelding van meer dan 10 teams zal parallel een tweede toernooi worden georganiseerd.
Het speeltempo is 10 minuten per speler per partij. Dit wordt door lichess.org
automatisch bijgehouden.
Gebruik van elektronische hulpmiddelen of andere hulp tijdens de partij is niet
toegestaan. Online platformen hebben algoritmes waarmee dit goed te detecteren is. Valsspelen betekent uitsluiting voor het hele team.
Tijdens het toernooi zal een online MS teams verbinding openstaan waar je met
vragen terecht kunt. Deze online MS teams verbinding wordt ook gebruikt voor
de prijsuitreiking.
Inschrijving
Inschrijving liefst zo vroeg mogelijk maar uiterlijk 7 mei en per email.
Geef bij inschrijving:
 de namen van de deelnemende kinderen (minimaal 4, geen maximum)
 naam, telefoon nummer en emailadres van de teamleider
 naam van de school
 naam van het team
Hoe meer deelnemers, des te groter de uitdaging en stimulans voor de kinderen!
Ook jonge kinderen kunnen soms al verrassend goed schaken!

