Uitnodiging Dirk van Spengen-toernooi 2018
Beste damvrienden,
Hierbij nodigen wij de alle jeugddammers van harte uit om deel te nemen aan het Dirk van Spengentoernooi op zaterdag 3 november te Katwijk. Het Dirk van Spengen-toernooi staat open voor zowel
leden als niet-leden van een damclub.
Speellocatie:

Wijkgebouw ’t Zandgat, E.A. Borgerstraat 58, Katwijk (ingang via de steeg)

Organisatie:

Jack van der Plas, KDC Katwijk (tel. 06-42456851)

Aanvang:

13.00 uur (graag uiterlijk 12.45 uur aanwezig)

Einde:

rond 16.30 uur

Inschrijfgeld:

€ 2,50 per persoon (bij binnenkomst contant te betalen)

Wedstrijdvorm: De wedstrijdvorm is afankelijk van het aantal deelnemers, maar normaliter volgens
het Zwitsers systeem. De bedenktjd is ongeveer 15 minuten per speler per partj. Afankelijk van het
aantal deelnemers kan besloten worden om de oudste deelnemers een apart toernooi te laten
spelen.
Bij het Zwitsers systeem wordt bij een gelijk aantal wedstrijdpunten de eindrangschikking bepaald
door eerst weerstandspunten, dan SB punten en daarna onderling resultaat. Mocht er hierna nog
geen beslissing zijn, zal er geloot worden. Er zullen geen barrages worden gespeeld.
Prijzen: Per jeugdcategorie (welpen, pupillen, aspiranten, junioren) zijn er drie individuele prijzen.
Voor zowel de beste nieuwkomer (korter dan één jaar damclublid) als schooldammer (geen lid van
een damclub) is er ook een prijs beschikbaar.
Daarnaast is er ook een clubprijs: de club met de meeste wedstrijdpunten wint de Dirk van Spengenwisselbokaal. Het resultaat wordt bepaald door de scores van de drie beste spelers per damclub.
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk tot en met dinsdag 30 oktober via jeugdcommissie@zhdb.nl.
Inschrijvingen ontvangen wij graag via de jeugdleiders (of schoolleiders). Graag bij inschrijving de
voornaam, achternaam, geboortedatum, jeugdcategorie en (indien lid) damclub van de deelnemer(s)
vermelden, en of de deelnemer(s) in aanmerking komen voor de prijs voor de beste nieuwkomer.

Met vriendelijke groet,
Martjn van der Klis, jeugdcommissie ZHDB (tel. 06-49836692)

Ter info: de peildata (1 januari 2018) voor de jeugdcategorieën:
Junioren

17 t/m 19 jaar, geboren na 31-12-1998

Aspiranten

14 t/m 16 jaar, geboren na 31-12-2001

Pupillen

11 t/m 13 jaar, geboren na 31-12-2004

Welpen

t/m 10 jaar, geboren na 31-12-2007

