
UITNODIGING
KERST DE

JONGTOERNOOI
Hierbij nodigen wij u graag uit voor het Kerst de Jongtoernooi. Het Kerst de Jongtoernooi is het 
traditionele openingstoernooi van Damclub IJmuiden. Voor de tweede keer nodigen wij hierbij ook 
spelers uit van andere verenigingen. Dit toernooi wordt gespeeld op vrijdag 30 augustus vanaf 20.00 uur. 
Er wordt gespeeld in de Jan Campertschool, Driehuizerkerkweg 34 te Driehuis NH.

Wedstrijdvoorwaarden
Het toernooi wordt gespeeld in groepen die naar speelsterkte zijn ingedeeld. Het aantal groepen en de 
groepsgrootte worden bepaald op basis van het aantal deelnemers. Het speeltempo bedraagt drie 
minuten plus twee seconden per zet per speler per partij. In iedere groep wordt een rond toernooi 
gespeeld. De speler met het hoogste gemiddeld aantal punten per wedstrijd wint het overall toernooi en 
wordt bijgeschreven op de Kerst de Jong wisselbeker. Voor de groepswinnaars zijn er prijzen in natura.

Inschrijven
Inschrijven is gratis. U kunt zich inschrijven bij Conall Sleutel via secretaris@damclubijmuiden of 06 - 55 50
34 32. Het is mogelijk om ook op de avond zelf nog in te schrijven. Bij de inschrijving vermeldt u uw voor- 
en achternaam, woonplaats, e-mailadres en rating.

Aanvang en prijsuitreiking
U wordt verzocht om uiterlijk om 20.00 uur aanwezig te zijn. Deelnemers die op dit tijdstip niet aanwezig 
zijn en de organisatie hiervan niet op de hoogte gebracht hebben verliezen het recht om mee te doen. In 
noodgevallen kan de toernooileiding op bovenstaand nummer worden bereikt. De prijsuitreiking zal rond 
23.00 uur plaatsvinden.

AVG
Tijdens het toernooi zullen foto’s gemaakt worden, die dienen ter promotie van het evenement. Deze 
foto’s kunnen gebruikt worden op de website en facebookpagina van Damclub IJmuiden en in de 
plaatselijke krant De Jutter.

Mocht u bezwaar hebben tegen bovengenoemde publicaties, dan verzoek ik u om dit bij uw inschrijving 
aan te geven.
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