Schaaktoernooi met ChessKid
Spelen, maar niet via een app
Gebruik niet de Chesskid app op je smartphone of tablet, want deze app heeft een beperkte
interface en mist veel mogelijkheden. Zo kun je de taal bijvoorbeeld niet instellen op Nederlands,
en je kunt je niet inschrijven op toernooien! Dit is een screenshot van hoe de “beperkte” interface
van ChessKid er uit ziet op een Ipad:

De app voor smartphone of tablet is aan te bevelen voor de jongere spelers bij individuele schaak
(leren, puzzels en individuele online tegenstanders), maar is voor dit doel (toernooien) niet
geschikt.

Toernooi via een browser
Open een webbrowser, ga naar chesskid.com en log in met je Promot-Z account.
Kies vervolgens Speel tegen kind

Vervolgens zie je naast of onder het speelbord (dit is afhankelijk van de breedte van het
beeldscherm) een scherm met gepubliceerde toernooien:

Pas als de registratie geopend is (tijdsaanduiding is hier rood omkaderd), kun je je deelname
kenbaar maken via de knop Neem deel.

Klaar maken voor het toernooi
Zorg ervoor dat je ten minste 5 minuten voor de starttijd klaar zit, anders loop je mogelijk tegen de
volgende problemen aan:
- Heeft je computer of tablet wel genoeg batterij, of moet deze aan de lader;
- Ben je wel ingelogd;
- Doet de verbinding het wel;
- Moet ik nog naar de WC.

Het toernooi start
Let op: het toernooi start automatisch op de aangegeven tijd. De tijdklok van de speler met
wit loopt dan al! De indeling en tegenstanders worden automatisch bepaald.
Ben je te laat, dan zul je zien dat je tijd aan het verstrijken is. Is je totale speeltijd reeds verstreken,
dan kost je dat de partij (verlies). Je kunt dan de volgende rondes nog wel gewoon meespelen.

Start van de volgende ronde(s)
Wanneer de laatste partij klaar is in de huidige ronde, bepaald de computer automatisch de
tegenstanders voor de volgende ronde, en dan start direct de volgende ronde. De tijd van de
speler met wit loopt dan weer!
Tip: als je klaar bent met je eigen partij, kun je meekijken met de andere spelers. Zo zie je wie er
nog bezig is met de ronde, hoe zij het doen, en wat hun resterende tijd nog is.
Dit doe je door op de tab Games te drukken, daar zie je de lijst met lopende partijen. Vervolgens
kies je een partij naar keuze om deze online mee te kijken.

Einde van het toernooi
Het aantal rondes is vastgesteld door de toernooi organisator, en zal mede afhangen van het
aantal deelnemers, en de kloktijden waarmee gespeeld wordt. Is de laatste ronde geëindigd, dan
wordt de uitslag getoond:

