
Liga Snelschaak kampioenschap 2020
online op 11 november

Het Liga Snelschaak kampioenschap 2020 is niet kunnen doorgaan op de voorziene datum in het 
voorjaar, en zal online gespeeld worden op woensdag 11 november op de website lichess.org. 
Instructies om te kunnen meedoen zijn hieronder te vinden.

• Het toernooi zal beginnen om 14u30, en zal bestaan uit 11 ronden Zwitsers, met als tempo 
3’+2” per zet.

• Paringen zullen automatisch door de site gedaan worden, zonder pauzes tussen de ronden (het 
is wel mogelijk één of meerdere ronden niet mee te spelen).

• Het klassement wordt opgemaakt gebruik makend van het SBB scheidingssysteem. Prijzen 
worden niet gedeeld en zijn cumuleerbaar. De klassementsprijzen zijn €80, €50, en €40 voor de 
drie eerste, en telkens €20 voor de eersten in de categorieën <2000/<1800/<1600/<1400 ELO.

• De paringen gebeuren met de lichess rating, maar voor de prijzen zullen de “echte” ratings 
gebruikt worden zoals beschreven in het Liga reglement: FIDE blitz voor wie die heeft,, anders 
FIDE standaard, en ten slottee de nationale rating voor wie geen FIDE ELO heeft,.

• Deelname is gratis. Wel dient de aansluiting bij de KBSB voor het nieuwe seizoen in orde te 
zijn.

• Naast het Lichess anti cheating algoritme zal er ook online toezicht worden gehouden door 
Patrick Van de Perre en Tobias Verhulst.

Instructies om een account aan te maken en in te schrijven:

1. Wie nog geen account heeft op lichess.org kan er gratis één maken via deze link.

2. Om te kunnen meedoen moet je lid worden van het lichess-team van de Liga. Dat kan 
eenvoudig door naar deze pagina te gaan en op “Wordt lid van het team” te klikken.

3. Om in te schrijven voor het toernooi moet je ten slotte dit formulier invullen. Dit dient om 
aan ons duidelijk te maken wie welke gebruikersnaam heeft op de site, zodat we na afloop de 
prijzen aan de juiste spelers kunnen geven.

Enkele dagen voor het toernooi krijgen de deelnemers een e-mail met de link naar het toernooi 
toegestuurd.

https://lichess.org/
https://docs.google.com/forms/d/1aCtenWyOSeZmP4qLYvsOl9ImeNgLeZil6aK5eg_RKR0/edit?usp=sharing
https://lichess.org/team/schaakliga-antwerpen
https://lichess.org/signup

