Schaakvereniging Millingen sinds 1948

Op zaterdag 13 april 2019 organiseert Schaakvereniging Millingen voor de 20e keer het:

De Tinnen Roos - Jeugdschaaktoernooi.
•
•
•
•
•
•
•
•

Dit toernooi maakt deel uit van de IJSCO-Cyclus. Jeugdspelers t.m. 18 jaar kunnen zich inschrijven.
De indeling wordt gedaan aan de hand van de bestaande IJSCO Ratingslijst.
Locatie: De Bijenkorf - Gengske 10 - 6566 WB Millingen aan de Rijn.
Aanvang van het toernooi is om 11.00 uur. Verwachte tijd prijsuitreiking ca. 16.30 uur
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,50 per kind (incl. € 1,00 bijdrage voor Stichting Amaidi *)
Er wordt gespeeld in groepen van 6 kinderen in de groepen 1 en 2 (speeltijd 30 minuten per speler).
Vanaf groep 3 wordt in groepen van 8 kinderen gespeeld (speeltijd 20 minuten per speler).
Er zijn prijzen voor de nummers 1, 2 en 3 van elke groep. Dit jaar met bijzondere jubileum prijzen.
Dit toernooi wordt gesponsord door Tingieterij De Tinnen Roos, Millingen aan de Rijn.
De Tinnen Roos zal tijdens dit toernooi haar nieuwe Schaakspel “Twisting Chess” introduceren.

•
•

Het maximale aantal inschrijvingen bedraagt 100 (2 groepen van 6 en 11 groepen van 8).
De inschrijvingen dienen uiterlijk woensdag 10 april 2019 om 24.00 uur binnen te zijn.
Opgave van deelnemers graag bij Gerben Bekker: E-Mail g.bekker@chello.nl
Schriftelijk: Gerben Bekker – De Kamp 77 – 6566 HB Millingen aan de Rijn
Telefonisch ’s avonds na 19.00 uur of in het weekend onder 0481 433236
Inschrijvingen graag onder vermelding van naam, naam schaakvereniging en IJSCO Rating,
Kinderen die voor de 1e keer een IJSCO toernooi spelen s.v.p. vermelding van geboortedatum.
De inschrijvingen zijn pas geldig na bevestiging hiervan door de organisatie.

(*) Stichting Amaidi sponsort projecten in het zuiden van India waardoor kinderen de mogelijkheid
hebben om een boekentas met schoolboeken te ontvangen en zodoende normaal naar school te gaan.

