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Gent Open Backgammon – zaterdag 21 maart 2020
Toernooi formaat
Zwitsers, 7 ronden, matches tot 7 punten met klok.
Klok: 14 minuten + 12 seconden per zet, Bronstein.
Masters, intermediate en beginners samen in 1 tabel, zwitsers syteem.
Er ontstaan zo binnen 1 tabel 3 onderling apart gerangschikte groepen.
De loting voor de eerste ronde is willekeurig.
Registratie & Catering €25
De registratiegelden worden aangewend voor catering en de trofeeën.

Liefst graag een seintje door te antwoorden op deze mail of u al dan niet zal
deelnemen, zodat voldoende eten kan voorzien worden voor alle spelers.
Het totaal aantal deelnemers is beperkt tot +/- 30. Spelers die op voorhand
hun deelname hebben bevestigd krijgen uiteraard voorrang.
Programma
10u00 - 10u45
11u00 - 17u00
na 4 ronden
18u00 - 23u00
23u00

registratie en loting
eerste 4 matches
1 uur pauze
laatste 3 matches
prijsuitreiking

Om alles vlot te laten verlopen vraag ik aan alle deelnemers om tijdig aanwezig
te zijn voor de registratie.
Indien mogelijk: breng je eigen backgammon bord mee en klok.
Lokatie
K.A. Club Union Sandeman
Kantienberg 5
9000 Gent
België
Groeten en tot dan,
Bert Van Kerckhove
bert.vankerckhove@skynet.be
+32 (0) 474 237 656

Ghent Open Backgammon – Saturday March 21st 2020
Tournament format
Swiss, 7 rounds, 7 point matches with clock.
Clock: 14 minutes + 12 seconds per move, Bronstein.
Masters, intermediate and beginners in 1 flight, Swiss system.
Final ranking is relative within the group you entered.
The draw for the first round is random.
Registration & Catering €25
Registration fees are used for catering and trophies.

Please let me know by replying to this mail whether you intend to participate or
not, in order to prepare ample catering for all contestants.
Total number of participants is limited to +/- 30. Only players that registered
beforehand are certain of a seat.
Program
10h00 - 10h45
11h00 - 17h00
after round 4
18h00 - 23h00
23h00

registration and draw
first 4 matches
1 hour break
last 3 matches
prize giving

To make things run smoothly I ask all participants to be present well in time for
the registration.
If possible, bring your own board and clock.
Location
K.A. Club Union Sandeman
Kantienberg 5
9000 Gent
Belgium
Kind regards,
Bert Van Kerckhove
bert.vankerckhove@skynet.be
+32 (0) 474 237 656

