Beste teamleider,
Hierbij een update over het vervolg van de KNSB-Jeugdclubcompetitie 2020 op 22 mei en 5 juni (AC
en D) resp. 29 mei (finale E):
Tornelo
Om in te loggen in Tornelo maken de spelers gebruik van hun eigen emailadres en hun eigen naam.
Het is heel belangrijk dat hetzelfde emailadres wordt gebruikt in Tornelo als dat doorgegeven wordt
via het opstellingsformulier. Laat de spelers vooraf checken of ze dit al hebben aangemaakt.
Opstellingsformulier
Het is vanwege de indelingen noodzakelijk dat we de donderdag voorafgaand de opstelling per ronde
voor de gehele speeldag weten.
Graag hiervoor dit formulier gebruiken:
https://schaakbond.nl/competitie/informatie-jcc/opstelling-van-de-dag-doorgeven
Invallers:
Het is toegestaan om een invaller te gebruiken, wel maar 1, dus maximaal 5 spelers per team per
dag. Geef dit door via het voorgaande opstellingsformulier.
Dispensatie
Er zal coulant met de 200 ratingpunten regel omgegaan worden. We ontvangen wel graag vooraf een
dispensatieverzoek van de spelers waar teamleiders een andere rating willen hanteren.
Wij zullen deze verzoeken op de site plaatsten, zodat alle andere teams dit ook kunnen zien.
Richt je verzoek aan de Jeugdclubcompetitieleider: lieke-95@hotmail.com
Toernooilinks en speeltijden:
Toernooilink: A, C en D
https://tornelo.com/chess/orgs/koninklijke-nederlandse-schaakbond/events/19d062ea-c209-412e8be3-ce5a580b97f7/
Op de vrijdag worden alle opstellingen verwerkt. Je kunt op de zaterdagochtend pas toegang krijgen
tot het toernooi.
Data: 22 mei en 5 juni
Speeltijden:
12.30 uur video verbinding open
13.00 uur 1e ronde
14.30 uur 2e ronde
16.00 uur 3e ronde
17.00 uur sluiting
Speelsysteem: Het restant van de competitie zal via Zwitsers indelen op rating geschieden met de
meetelling van de resultaten van dag 1.
Een ronde duurt ca. een uur bij het speeltempo van 25 minuten plus 5 seconden per persoon per
partij en daardoor is er steeds een half uur pauze tussen de wedstrijden.
Op dit moment bestaat het deelnemersveld van de A uit 12 teams en de C uit 13 teams.
Toernooilink D

https://tornelo.com/chess/orgs/koninklijke-nederlandse-schaakbond/events/19d062ea-c209-412e8be3-ce5a580b97f7/
Op de vrijdag worden alle opstellingen verwerkt. Je kunt op de zaterdagochtend pas toegang krijgen
tot het toernooi.
Data: 22 mei (halve finale) en 5 juni (finale)
Speeltijden:
10.30 uur: video verbinding open
11.00 uur: 1e ronde
12.15 uur: 2e ronde
13.15 uur: lunch pauze
13.45 uur: 3e ronde
15.00 uur: 4e ronde
16.15 uur: 5e ronde
17.15 uur: Prijsuitreiking (finaledag)
Speelsysteem:
- 1e dag poules, eventueel wordt de indeling nog aangepast als er nog verschuivingen komen.
- 2e dag zwitsers op rating (resultaten dag 1 tellen mee, zoals beschreven in het reglement)
- Een ronde duurt ca. een uur bij het speeltempo van 25 minuten plus 5 seconden per persoon
per partij en daardoor is er steeds een kwartier pauze tussen de wedstrijden.
Op dit moment bestaat het deelnemersveld uit 22 teams.
Meesterklasse E
https://tornelo.com/chess/orgs/koninklijke-nederlandse-schaakbond/events/ea659987-267d-45408f6a-c9f767906499/
Op de vrijdag worden alle opstellingen verwerkt. Je kunt op de zaterdagochtend pas toegang krijgen
tot het toernooi.
Tijdschema:
10.30 Zoom open, inloggen
11.00: 1e ronde
11.50: 2e ronde
12.40: 3e ronde
13:20: lunchpauze
14.00: 4e ronde
14.50: 5e ronde
15.40: 6e ronde
16.30: 7e ronde
17.20 – 17.30 uur: Prijsuitreiking in zoom
Regels voor online
De A en C categorie:
- Camera + microfoon aan
- We zullen random teams per ronde vragen om het scherm te delen
De D categorie:

-

Camera + microfoon aan
We zullen random teams per ronde vragen om het scherm te delen.

De E categorie:
- Camera + Microfoon aan
- Resultaten dag 1 tellen mee, zoals beschreven.
- We zullen eventueel random teams per ronde vragen om het scherm te delen.
Het is toegestaan om met alle spelers in één ruimte te spelen.
Er moet dan wel 1 computer zijn, die zo staat dat de arbiters wel alle spelers kunnen zien.
Daarnaast moet 1 microfoon aan blijven staan, zolang er nog speler(s) bezig zijn.
Netstand
De tussenstanden en eindstanden worden in Netstand bijgehouden. Deze zijn leidend. Op Tornelo
zijn slechts de resultaten van die dag te zien.
https://knsb.netstand.nl/competitions/select/viewscores
Hulp telefoonnummers:
Hulp bij aanmelden op de vrijdag of zaterdagochtend van spelen:
Angelique Osinga: 06-52693295
Andre van der Graaf: 06-28301107
We hopen op een leuke en spannende voorzetting van de competitie.
Met vriendelijke groet,
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Eric van Breugel
Coordinator Breedteschaak en Jeugdevenementen
06-51522045
Bereikbaar di-vr

