Weekbericht 2018/10
Afgelopen dinsdag 29-05-2018 werd de 23e en voorlaatste ronde van de competitie afgewerkt.
De uitslagen vinden jullie op de site. Het is bijzonder spannend in de top.
Misschien dat na de laatste ronde de definitieve herberekening de doorslag moet geven.

Aan iedereen die het schaken in Limburg een warm hart toedraagt.
L.S.,
Doe je wel eens een aankoop online bij een webwinkel?
Zo ja, dan kun je met een paar extra muisklikken het schaken in Limburg financieel
steunen!!
Kijk maar 'ns op www.lisb.nl
Aan de rechterkant staat een button onder het kopje 'Sponsor gratis'.
Als je daar op klikt kom je op een pagina met een heleboel webwinkels; je selecteert de
webwinkel die je moet hebben en je doet je aankoop.
De Limburgse Schaakbond ontvangt daar een commissie over. Bij elke aankoop is dat een
klein bedrag, maar alle beetjes baten en op het ogenblik is de opbrengst € 334,99.
Let wel, jij betaalt niks extra. De webwinkel betaalt een commissie voor elke bestelling die
via SponsorKliks.nl wordt gedaan.
De Limburgse schaakbond kan het geld goed gebruiken.
De inkomsten zouden veel hoger kunnen als we er met z'n alleen gewoon steeds even aan
denken om niet rechtstreeks bij de webwinkel de aankoop te doen, maar eerst even via de
banner op www.lisb.nl
Alvast dank!!
Frank Clevers, webmaster LiSB.
De volgende uitnodigingen zijn binnengekomen.

Open Limburgs Snelschaakkampioenschap voor teams
Zondag 10 juni 2018 te Klimmen Organisatie door SV Voerendaal en de
Limburgse Schaakbond

Formaat & prijzen
Speeltempo: 7 minuten pppp Teams van 4
spelers. Om te kunnen wisselen is een vijfde
speler toegestaan. 9 teams of minder
Volledige competitie in één groep.
De bovenste helft van de teams, gebaseerd op
gemiddelde rating, speelt voor de prijzen in de
A-categorie.
De andere teams spelen voor de prijzen in de
B-categorie.
Prijzen
A-categorie: 1e prijs € 160, 2e prijs € 80.
B-categorie: 1e prijs € 80, 2e prijs € 40.

Meer dan 9 teams

Voorrondes en finalepoules.

Prijzen afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
Minimaal prijzengeld:
Groep 1: 1e prijs € 160, 2e prijs € 80.
Groep 2: 1e prijs € 80, 2e prijs € 40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor nadere informatie zie: (http://postertoren.lisb.nl).
Met vriendelijke schaakgroet
Wim

