
          JUBILEUMTOERNOOI 
         Internationaal Meisjestoernooi Mierlo 
                                      25 februari 2018  Op zondag 25 februari 2018 organiseert de Schaakvereniging Mierlo-Geldrop 

voor de 30ste keer alweer ‘t Meisjestoernooi.  
    Een jubileum dus en dat willen we weten.                                        ‘t Meisjestoernooi is een schaaktoernooi voor alleen maar meisjes en daarom is het al heel erg leuk om er aan mee te doen.                                Vind je schaken leuk?! Ben je niet ouder dan 18 jaar? Ben je bezig met leren schaken, heb je stap 1, 2 of …… heb je misschien al een rating? Dan ben je van harte welkom om mee te doen aan het Meisjestoernooi!  Indeling en toernooiopzet Afhankelijk van de sterkte en het aantal deelnemers worden groepen samengesteld. Er worden 7 ronden Zwitsers gespeeld, 15 minuten p.p.p.p. Indien noodzakelijk kunnen de samenstelling van de groepen en het speeltempo aangepast worden.  Ratingverwerking Zie hiervoor www.meisjestoernooi.nl  en verder <naar startpagina Nederlands/Informatie> .  Locatie Het Patronaat, Heer van Scherpenzeelweg 14, 5731 EW Mierlo Telefoon: 0492-319060 (alleen op toernooidag)  Kosten 

€ 7,50 per deelneemster (inclusief broodmaaltijd). Betaling bij binnenkomst.  Broodmaaltijd Voor de deelneemsters wordt een broodmaaltijd georganiseerd. Indien begeleiders mee willen eten, kunnen zij dit vooraf aangeven. De bijdrage voor de broodmaaltijd voor begeleiders bedraagt € 5,--. Betaling bij binnenkomst.  Prijzen: Er is een loterij waarbij alle deelneemsters een prijs krijgen.  In elke categorie zijn er prijzen voor de 1e, 2e en 3e plaats.  Programma  Inschrijven vanaf     9.30 Opening   10.15 Eerste ronde   10.30 Prijsuitreiking   16.30  

        

Aanmelden                                                         Aanmelden is mogelijk tot en met woensdag 21 februari 2018. Aanmelden bij voorkeur via www.meisjestoernooi.nl Informatie via de website, via isa@meisjestoernooi.nl of telefonisch via 06-30343031.   Aanmelden onder vermelding van naam, geboortedatum, speelsterkte, epostadres (Eng. emailadress), telefoonnummer, vereniging/school (plaats).  Bij voorkeur aanmelden via inschrijfformulier op de webstek.  Graag bij aanmelding aangeven indien begeleiders mee willen lunchen, dit in verband met de inkoop. Telefonische aanmelding/informatie 06-30343031.  Maximaal aantal deelneemsters: 75. 

     
                    www.raindropchessmedia.com         


