Rijnsoever SCHafeltennistoernooi
Zaterdag 13 december 2008
Supporters van het SCHafeltennis

www.causa-effectus.nl

Datum

:

Zaterdag 13 december 2008

Aanvang

:

9.30 uur

Zaal open

:

8.45 uur

Locatie

:

Verenigingsgebouw Tafeltennisvereniging Rijnsoever,
Sandtlaan 54, 2223 GG, Katwijk (Zuid-Holland).

Toernooi opzet

:

Deelnemers spelen elke ronde 2 snelschaakpartijen
met 5 minuten per persoon per partij, en daarna tegen dezelfde
tegenstander 4 tafeltennisgames (tot de 11). Er wordt geschaakt met
digitale klokken. Totaal worden 7 ronden gespeeld, waarbij de computer de
indeling van elke volgende ronde bepaalt op basis van de ranglijst van dat
moment (“Zwitsers” systeem). Toernooi is voor senioren en oudere jeugd.

Catering

:

Elke deelnemer krijgt 4 consumptiebonnen en een gratis lunch met
broodjes, melk, vruchtensap en fruit. Overige consumpties tegen
vriendelijke verenigingsprijzen aan de bar.

Inschrijving

:

Inschrijvingen via emailadres: secretaris@ttvrijnsoever.nl
Deelnemers krijgen een bevestigings-email. Inschrijving is definitief
na ontvangst inschrijfgeld. A.u.b. naam, tafeltennisklasse, schaakrating,
vereniging en geboortedatum vermelden in de email !

Inschrijfgeld

:

15 euro per persoon, te voldoen op bankrekeningnummer 36.46.50.621
t.n.v. Rijnsoever Tafeltennisvereniging te Katwijk o.v.v.
SCHafeltennistoernooi en naam deelnemer.

Prijzen

:

In natura.
De winnaar ontvangt voor 1 jaar de Causa Effectus Wisselbeker.

Beperking deelname

:

Inschrijving op volgorde van binnenkomst. Deelnemers moeten in staat zijn
te schaken met een schaakklok en te tafeltennissen.

Informatie & organisatie

:

Ed Bruinen
secretaris@ttvrijnsoever.nl
06-30493419 (mobiel)

Bereikbaarheidsgegevens

Speellocatie Locatie

:

Verenigingsgebouw Tafeltennisvereniging Rijnsoever,
Sandtlaan 54, 2223 GG, Katwijk (Zuid-Holland).

Telefoon speellocatie

:

071 – 4072875

Mobiel nr. organisator

:

06 - 30493419

Navigatie

:

Uw navigatiesysteem brengt u waarschijnlijk op de hoofdrijbaan
van de Sandtlaan. De speellocatie van Tafeltennisvereniging Rijnsoever
ligt op het industrieterreintje, naast/achter woninginrichter
Van der Meer & Lommers. Zie onderstaande tekening.

Parkeren

:

Gratis !
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid.

Openbaar Vervoer

:

Busstation is bijna “voor de deur” aan de Sandtlaan. Vanaf het busstation
is het 1 minuut lopen. Zie onderstaande tekening.
Vanaf Centraal Station Leiden brengen meerdere buslijnen u naar de
Sandtlaan. Kijk vlak voor de speeldatum voor de meest recente
reisadviezen op www.9292ov.nl

Bushalte

Van der
Meer &
Lommers
TTV Rijnsoever

