PROBLEM CLUB
Informele vereniging van Belgische
Liefhebbers van schaakproblemen en
schaakcomposities

De Belgische “Problem Club”, de S.K. Boris Spassky te Schilde, “Het Belgisch Schaakbord” en de
Gemeente Schilde hebben het genoegen U uit te nodigen tot deelname aan het
de
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“Open” Belgisch Oploskampioenschap (OBOK)
op zaterdag 18 juni 2011, van 10.15 uur af
in de instellingen van het Gemeentehuis van Schilde, Brasschaatsebaan 30, Schilde.
Programma:
10.00 uur
10.15 uur
10.25 uur
10.30 uur
12.30 uur
14.00 uur
16.00 uur
16.30 uur
17.15 uur
18.00 uur

Deuren open
Deelnemers uiterlijk aanwezig
Voorstelling deelnemers – jury – technische toelichtingen
Start OBOK eerste sessie
Einde eerste sessie – pauze – lunch – aankondiging eerste resultaten
Start OBOK tweede sessie
Einde tweede sessie – pauze – oplossingen
Aankondiging voorlopig eindresultaat – bezwaren, bemerkingen
Bevestiging van de einduitslag – prijsuitreiking.
Einde.

Deelnemen aan het OBOK staat vrij (zie verder inschrijvingsrecht), maar het spreekt vanzelf dat
tijdens de wedstrijd problemen van diverse oploseisen worden voorgelegd, zoals voorzien door WFCC
(World Federation for chess composition) om in aanmerking te komen voor ratings en normen.
De deelnemers zullen worden opgesplitst in twee groepen, een A-groep, voor ervaren en
geroutineerde oplossers, en een B-groep voor minder ervaren en beginnende oplossers. In de Agroep krijgen de deelnemers in elke sessie een tweezet, een driezet, een meerzet, een
eindspelstudie, een helpmat, een zelfmat, en per sessie twee uren bedenktijd (120’). In de B-groep
kan deze samenstelling verschillen.
Tijdens de pauze wordt gezorgd voor een broodjeslunch, snacks, dranken, verfrissingen, en dit alles
tegen uitzonderlijk gunstige voorwaarden. Natuurlijk weer een uitgebreide prijzentafel, waarbij iedere
deelnemer een prijs wint. Behalve deze prijzen worden aan het oplostoernooi en aan de Belgische
oplostitel vanzelfsprekend bekers en /of medailles voorzien. Het inschrijvingsrecht bedraagt € 10 per
persoon en hier is de broodjeslunch begrepen! U regelt uw inschrijving ter plaatse bij aankomst).
Het zou ons oprecht veel genoegen doen, mocht U aan dit jaarlijkse kampioenschap deelnemen. U
kan uw belangstelling melden of bevestigen, hetzij schriftelijk, telefonisch, per e-mail op onderstaande
coördinaten en nummers. Aan het reglement van vorig (vorige) jaar (jaren) werden geen wijzigingen
aangebracht. Op verzoek wordt aan elk kandidaat-deelnemer een exemplaar toegezonden, terwijl het
reglement in de toernooizaal te allen tijde in te raadplegen is. Voor alle verdere informatie staan wij
uiteraard altijd ter beschikking.
Wij hopen 30 deelnemers (A+B) te kunnen plaatsen. Bij hogere deelname wordt het wellicht minder
comfortabel en zal moeten worden overgeschakeld op “plan B” van de zaalindeling. Vriendelijk
verzoek tijdig te deelname te melden en aanwezig te zijn.
Met vriendelijke groeten en nu reeds: hartelijk welkom!

Coördinatie: Ignaas Vandemeulebroucke, * Overhout 13, B 2170 Merksem (Antwerpen)
(tel. 03/645.46.77 – :e-mail: i.van@pandora.be

