Beste teamleider,
Hierbij de laatste zaken ronde de slotdag van de KNSB-Jeugdclubcompetitie op 5 juni.
De D beginnen zaterdag weer om 11.00 uur, zoom open vanaf 10.15 uur
De A en C teams weer 13.00 uur. Zoom open vanaf 12.15 uur
Ze spelen allemaal via onderstaande toernooilink, maar wel in verschillende groepen. De A/C en D
hebben aparte zoom links. Teamleiders die een overzicht van hun team willen weergeven, kunnen de
zoom link opvragen.
Toernooilink
https://tornelo.com/chess/orgs/koninklijke-nederlandse-schaakbond/events/meesterklasse-ac-en-dslot/
Indeling Meesterklasse A en C
Onder de A en C teams is een peiling gehouden over de indeling op de slotdag.
Hierbij de uitkomst:
Indeling
Optie A (dubbele tegenstanders)
Optie (enkele tegenstanders)
maakt niet uit
niet gestemd

Teams*
11
3
2
3
19

*= Teamleiders die in beide categorieën teams hebben, tellen als 2.
We gaan dus indelen volgens Optie A, waarbij dubbele tegenstanders zijn toegestaan met
verwisselde kleur. De indeling wordt pas gepubliceerd, zodra zeker is dat RSR Ivoren Toren A1
aanwezig is i.v.m. de byes. Zij laten dat morgenochtend uiterlijk weten. Mochten ze zich
terugtrekken, dan zijn er geen byes en worden er gewoon door elke team nog drie ronden gespeeld.
Meesterklasse D
De uitslagen van 22 mei tegen de drie medefinalisten zijn opnieuw in netstand doorgevoerd voor de
finalepoule. Controleer of jullie uitslagen daar goed in staan:
https://knsb.netstand.nl/divisions/view/292
De eindstand wordt bepaald door deze 3 uitslagen plus de 5 ronden die zaterdag nog worden
gespeeld. De tussenstanden in Tornelo zijn dus niet volledig. Kijk voor de juiste (tussen)standen in
Netstand bij de finalepoule.
Nog een herinnering voor het opstellingsformulier
Het is vanwege de indelingen noodzakelijk dat we uiterlijk vrijdag voor 12.00 uur de opstelling per
ronde voor de gehele speeldag weten.
Graag hiervoor dit formulier gebruiken als jullie dat nog niet gedaan hebben voor deze slotronde
(ook al is die hetzelfde als 22 mei):
https://schaakbond.nl/competitie/informatie-jcc/opstelling-van-de-dag-doorgeven
Hulp telefoonnummers:
Zijn er zieken als last minute vrijdag of zaterdagochtend, bel dan even met een van deze twee
indelers:
Angelique Osinga: 06-52693295

Andre van der Graaf: 06-28301107
We hopen op een leuke en spannende slotdag van deze bijzondere competitie.
Met vriendelijke groet,
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Eric van Breugel
Coordinator Breedteschaak en Jeugdevenementen
06-51522045
Bereikbaar di-vr

