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Persoonlijk kampioenschap van Limburg

Aan
PLDB leden en
belangstellenden.

Beste allemaal,
Na de COVID-stop, organiseert ook in het seizoen 2021-2022 de Provinciale Limburgse

Van
Martijn van Gortel

Dambond weer een competitie om het ‘Persoonlijk Kampioenschap van Limburg’. Gezien de
eerder uitgegeven enquête geen populair toernooi in Limburg, maar het is aan de leden om
te laten zien dat dammen in Limburg nog leeft. Deze titel zou de mooiste moeten zijn die er

Betreft

in Limburg te winnen is.

Persoonlijk
kampioenschap van
Limburg

Ieder lid van de PLDB mag inschrijven. Wél zijn er enkele vereisten aan het doorgaan van
dit toernooi:
-

Bij minder dan 4 inschrijvingen zal de PLDB het Persoonlijk Kampioenschap niet
organiseren;

-

Bij een aantal van 4 tot 16 inschrijvingen zal de PLDB met de deelnemers evalueren
of zij ook doordeweeks willen spelen. De overblijvende deelnemers zullen dan op
elkaars clubavonden spelen, waarbij de witspeler ‘thuis’ speelt, tenzij anders
overeengekomen.

-

Bij een aantal van méér dan 16 deelnemers zal de PLDB een locatie organiseren
waar gezamenlijk op zaterdag gedamd kan worden.

Speeldata
De volgende zaterdagen (12:00) zijn gereserveerd. Mocht het deelnemersaantal onder de
16 uitkomen, dan vallen de speeldata op de clubavond van de witspeler in de betreffende
week voorafgaand aan de betreffende zaterdag. Overigens is de PLDB hier zo flexibel
mogelijk in, gezien de ruime planning is voorspelen toegestaan bij een toernooiopzet van
minder dan 16 deelnemers. Náspelen is echter niet toegestaan.
2021: 20 november, 18 december
2022: 12 maart, 26 maart, 23 april, 14 mei, 18 juni

Wedstrijdvoorwaarden
Er wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem, geleide loting voor de eerste ronde en
tweede ronde, vervolgens geloot op WP en SB middels Toernooimanager. De bedenktijd is
80 minuten voor de gehele partij, plus 1 minuut per zet (op zaterdagen) of 50 minuten, plus
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1 minuut per zet (op doordeweekse dagen). Noteren is verplicht, als onderdeel daarvan is
digitaal noteren toegestaan.
Er zal worden gespeeld volgens het SWR van de KNDB. In overige geschillen beslist het
bestuur van de PLDB.

Inschrijven
Omdat het toernooi enige planning vergt, afhankelijk van het aantal deelnemers sluit de
inschrijftermijn relatief vroeg. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Inschrijven per e-mail bij de
secretaris van de PLDB, via secretaris@pldb.nl uiterlijke inschrijfdatum is 30 oktober 2021.
Daarna zal hooguit nog de eerstvolgende inschrijving worden geaccepteerd, teneinde het
deelnemersveld ‘even’ te maken.

Prijzen
Er worden enveloppes met inhoud uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering. De
categorieën en bedragen worden na sluiting van de inschrijving maar vóór aanvang van de
eerste ronde bekend gemaakt.

