De liga West-Vlaanderen organiseert in samenwerking met Campus Zuidlaan Blankenberge op

19 november 2022
Provinciale Schoolschaakkampioenschappen 2023
Locatie:
Campus Zuidlaan, Zuidlaan 70, 8370 Blankenberge
Inschrijfformulier en inschrijven via de site:
https://www.schaakliga-wvl.be/index.php
vóór 14 november 2022.
Het is noodzakelijk om het online formulier in te vullen.
Het formulier om te laten afstempelen door de schooldirectie kan gedownload worden op de website van de W-Vl
Schaakliga.
https://www.schaakliga-wvl.be/index.php/schoolschaak/provinciaal-schoolschaak/prov-schoolschaak-2023/info-prov-schoolschaak-2023
Enkele regels uit het schoolschaak reglement...
- Ploegen van 4 spelers. Een of twee reservespelers mogen eventueel afwisselend op het laatste of voorlaatste
bord van de schoolploeg aantreden.
- Zowel ploegen uit het lager onderwijs als het middelbaar onderwijs mogen deelnemen maar niet gemengd.
Binnen één en dezelfde de ploeg moeten alle deelnemers van de zelfde school zijn.
- Elke school heeft het recht meerdere ploegen in te schrijven.
- Tempo: 15 minuten per partij per persoon.
- Deelnamerecht per speler (leerling) is 5 euro, te betalen bij aanmelding.
- Bij het aanmelden moet het bijgevoegde document met de ploegopstelling en de stempel van de school afgegeven worden.
- Verdere info van het schoolschaak reglement vind je op de site:
https://www.schaakliga-wvl.be/index.php/schoolschaak/provinciaal-schoolschaak/provinciale-schoolschaakkampioenschappen
Aanmelden
09u.00 tot 09u.50
Ronde 1
10u.30-11u.00
Ronde 2
11u.10-11u.40
Ronde 3
11u.50-12u.20
MIDDAGPAUZE
Ronde 4
13u.00-13u.30
Ronde 5
13u.40-14u.10
Ronde 6
14u.20-14u.50
Ronde 7
15u.00-15u.30
Ronde 8
15u.40-16u.10
Ronde 9
16u.20-16u.50
Prijsuitreiking 17 u. 30
Bij mogelijke problemen bel of mail
glenn.dayer@skynet.be Tel. 059 80 34 07 of GSM 0496 02 55 01
Iedere deelnemer (leerling) heeft prijs!
Dranken en broodjes tegen democratische prijzen!

WEST-VLAAMS SCHOOLSCHAAKKAMPIOENSCHAP 2023
Lager onderwijs
Zaterdag 19 november 2022
GEGEVENS SCHOOL
Naam*
Adres*
E-mailadres*

Ploegnaam*
Namen spelers

Leerjaar

Rating

Bord 1*
Bord 2*
Bord 3*
Bord 4*
Reserve
* Verplicht in te vullen. Is er geen speler vul dan “Bye” in.

Hier bevestig ik dat alle bovenvermelde leerlingen in mijn school ingeschreven zijn voor het
schooljaar 2022-2023.
Stempel en handtekening.

Druk dit formulier af, laat dit afstempelen en handtekenen door de schaakverantwoordelijke van de school en breng
deze mee naar het toernooi.

WEST-VLAAMS SCHOOLSCHAAKKAMPIOENSCHAP 2023
Secundair onderwijs
Zaterdag 19 november 2022
GEGEVENS SCHOOL
Naam*
Adres*
E-mailadres*

Ploegnaam*
Namen spelers

Rating

Bord 1*
Bord 2*
Bord 3*
Bord 4*
Reserve
* Verplicht in te vullen. Is er geen speler vul dan “Bye” in.

Hier bevestig ik dat alle bovenvermelde leerlingen in mijn school ingeschreven zijn voor het
schooljaar 2022-2023.
Stempel en handtekening.

Druk dit formulier af, laat dit afstempelen en handtekenen door de schaakverantwoordelijke van de school en breng
deze mee naar het toernooi.

