Amersfoorts Dam Genootschap A.D.G.
37e Open Damkampioenschap van Amersfoort

augustus 2017

Beste damvriend,
Het Amersfoorts Dam Genootschap ADG organiseert dit jaar het 37e Damkampioenschap van
Amersfoort.
Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit toernooi dat gehouden zal worden op
woensdag 18 oktober tot en met zaterdag 21 oktober 2017.
Speellokaal:
Wijkcentrum Het Klokhuis, Weberstraat 2, 3816 VC Amersfoort.
Het speellokaal is tijdens het toernooi te bereiken onder telefoonnummer 033-7430171.
Opening/loting/prijsuitreiking:
De opening en loting vinden plaats op woensdag 18 oktober, om 09.15 uur. De prijsuitreiking is op
zaterdag 21 oktober, direct na afloop van de laatste ronde.
Speelvorm:
Er worden 7 ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem. De deelnemers zullen niet vaker dan één
keer tegen elkaar uitkomen. Bij gelijk eindigen is het aantal weerstandspunten beslissend. Indien dit
ook gelijk is, volgt sneldammen (5 minuten + 5 sec/zet per persoon).
Speeltempo/programma:
Per twee uur 50 zetten, daarna 25 zetten per half uur. Afbreken van de partij is niet toegestaan. Indien
een partij na vijf uur spelen, of na 75 zetten nog niet is geëindigd, krijgen de spelers er beiden vijf
minuten bij.
Woensdag 18, donderdag 19 en vrijdag 20 oktober worden twee ronden gespeeld; aanvang 09.30 uur
en 15.30 uur. De slotronde is op zaterdag 21 oktober, aanvang 10.00 uur.
Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld voor dit toernooi bedraagt € 20. Dit moet worden voldaan aan het begin van het
toernooi.
Prijzengeld:
De verdeling is als volgt: 1e prijs € 400; 2e prijs € 200; 3e prijs € 150; 4e prijs € 75. Een extra prijs van
€ 25 is voor de eerst aankomende A.D.G.-er die niet in aanmerking komt voor één van de eerste vier
prijzen.
Deelname:
Deelnemen kan vanaf 16 jaar. Er kunnen maximaal 50 personen meedoen aan het toernooi.
Inschrijving geschiedt op basis van volgorde van aanmelding. Indien van toepassing dient iedereen
zelf voor overnachting zorg te dragen.
Inschrijven vòòr 12 oktober 2017 (bij voorkeur via E-mail) bij: M. Everloo, Komhoeklaan 4a,
3828 AL HOOGLAND, tel. 033-4808459, E-mail: dammen@everloo.nl
Graag tot ziens op ons toernooi

www.amersfoortsdamgenootschap.nl

