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: Herman Beuzel
: Coördinator Schooldammen Gelderse Dambond
: Tusseler 150, 7241 KK Lochem
: 06-19268693
: beuzeljh@kickmail.nl
: Finales schooldammen
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Zaterdag 14 maart 2020 – Apeldoorn
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Finale Kampioenschap van Gelderland Schooldammen
basisonderwijs pupillen 2020

Beste schooldamliefhebbers,

Lochem, 24 januari 2020

Allereerst wil ik jullie namens de Gelderse dambond van harte feliciteren met de plaatsing voor het kampioenschap

s

van Gelderland schooldammen. Het kampioenschap schooldammen van Gelderland voor pupillen (leerlingen t/m

en

groep 8) vindt plaats op zaterdag 14 maart 2020 te Apeldoorn. Het kampioenschap begint om 13:00 uur en zal
omstreeks 17:00 uur afgelopen zijn. Iedereen wordt verwacht om 12:45 uur aanwezig te zijn ten behoeve van de
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loting van de eerste ronde. Het inschrijfgeld bedraagt € 7.50 per schoolteam, direct te voldoen bij de loting voor de
eerste ronde.
Het toernooi zal plaats vinden in:

Denksportcentrum Noord
Sleutelbloemstraat 22a
7322 AG Apeldoorn
Telefoon 055-7851079
De organisatie is in handen van DC Apeldoorn
Aan deze finale van Gelderland nemen bij de pupillen 22

schoolteams deel. Een team bestaat uit vier

spelers/speelsters, maar er mogen gerust één of twee wisselspelers per team ingezet worden. De spelers van één
team moeten allen leerling zijn van de school waarvoor gespeeld wordt. Onder ‘pupillen worden leerlingen uit groep 7
en 8 verstaan. U kunt echter ook leerlingen opstellen die in groep 6 of lager zitten. Voor een goed verloop van het
toernooi vragen wij uw hulp in de vorm van minstens een begeleider per aanwezig team, een ouder of leerkracht.
Er zullen zeven rondes gespeeld worden deze middag. Er wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem, waarbij de
computer de loting voor iedere ronde maakt op basis van de prestaties in de eerdere rondes. Er zal naast het
kampioenschap en een aantal trofeeën gestreden worden om plaatsing voor de volgende ronde. De vijftien hoogst
geëindigde teams plaatsen zich voor de halve finales van Nederland (teams 16 en 17 mogen zich aanmelden als
reserve), die plaats zullen vinden op zaterdag 18 april 2020. De finales worden gespeeld op zaterdag 16 mei 2020.
Voor deze wedstrijden wordt geen inschrijfgeld geheven.
Met vriendelijke groet,
Herman Beuzel, coördinator Schooldammen Gelderland








W

st

eg




af
ge
la



co
ro
na



s



Voor zover niet anders bepaald, is het spel- en wedstrijdreglement van de Gelderse Dambond en de Koninklijke
Nederlandse Dambond van toepassing.
De spelers van één team moeten allen leerling zijn van de school waarvoor gespeeld wordt. Onder ‘pupillen
worden leerlingen uit groep 7 en 8 verstaan. U kunt echter ook leerlingen opstellen die in groep 6 of lager zitten.
Als een speler is opgesteld in een team mag die speler niet uitkomen in een ander team (geldt alleen voor scholen
waarvan meer teams deelnemen aan het Gelderse kampioenschap).
Er wordt gespeeld in viertallen. Per team zijn twee wisselspelers toegestaan. Voor aanvang van iedere ronde
dient bij de arbiter een teamopstelling te zijn ingeleverd.
“Voorzeggen” mag niet ! ... dus graag stilte tijdens de wedstrijd. Als twee spelers een verschil van mening en/of
andere problemen krijgen, roepen zij de arbiter om hulp door het opsteken van een hand.
Er is één begeleider per team aanwezig voor steun en toezicht. Iedere school heeft een contactpersoon die zich
voor aanvang bij van het toernooi even meldt bij de toernooileiding.
Gerekend wordt op de medewerking van alle betrokkenen om de wedstrijd een vlot en sportief karakter te geven.
De wedstrijden worden bij de pupillen met een wedstrijdklok gespeeld. Elke speler heeft 15 minuten bedenktijd
per partij. Er is geen sprake van verlenging van speeltijd en arbitrage! .
Voor een gewonnen partij krijgt de winnaar 2 bordpunten en bij een gelijk spel krijgen beide spelers ieder 1
bordpunt.
Behaalt een team in een ronde meer dan 4 bordpunten dan krijgt het team 2 wedstrijdpunten. Bij 4 bordpunten
krijgen beide teams 1 wedstrijdpunt.
Er zullen zeven rondes gespeeld worden.
Bij een oneven aantal deelnemende teams wordt iedere ronde het team zonder tegenstander (de dummy) een 8-0
overwinning toegekend.
Als er een partijstand ontstaat waarin beide spelers tenminste 1 dam hebben en geen van beide spelers meer dan
3 schijven of dammen op het bord heeft, kan één van beide spelers remise opeisen. Deze regel wordt (i.p.v. 5 of
16 zetten regel) tijdens het schooldammen toegepast. Het is dan direct remise, tenzij de ander direct aan de
arbiter aangeeft hoe hij zijn partij wel in winst zal omzetten. Kan hij dit niet, dan wordt de partij remise gegeven.
De arbiter heeft het recht actief op te treden in deze remisestanden.
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Wedstrijdbepalingen pupillen





De eindstand van het kampioenschap wordt achtereenvolgens bepaald door:
1.
Aantal totaal behaalde wedstrijdpunten
2.
Aantal weerstandspunten;
3.
Aantal totaal behaalde bordpunten;
4.
Resultaat van de onderlinge wedstrijd (indien gespeeld);
5.
Aantal bordpunten minus bord 4, minus bord 3, etc;
6.
Een barrage sneldammen in dezelfde opstelling als van de laatste wedstrijd;
7.
Aantal bordpunten minus bord 4, minus bord 3, etc. (in barrage);
8.
Loting.
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Plaats
Huissen
Ede
Bemmel
Ede
Winterswijk Woold
Silvolde
Doetinchem
Wageningen
Wageningen
Bennekom
Ederveen
Lochem
Lunteren
Wageningen
Harderwijk
Harderwijk
Putten
Leuvenheim
Putten
Brummen
Brummen
Apeldoorn
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Naam School
IKC Binnenste Buiten
Veldhuizerschool
De Borgwal 1
Triangel
OBS Woold
Bontebrugschool
Canadaschool
Brinkschool
St Jozef
Eben Haezer
Calvijnschool
Mr G Propschool
De Bron 2
Montessori
Fontanus
Alfons Ariens
De Schuilplaats
De Rietgors
De Akker
De Berkel
Expeditie 24/7
Het Schrijvertje
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Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Deelnemende schooldamteams
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