
Open NHSB kampioenschap rapid voor 4-tallen

Voor de 36e  maal organiseert Schaakgroep Koedijk een Rapid-Schaaktoernooi voor viertallen. Dit jaar voor de twaalfde  keer in 
samenwerking met de NHSB, die daaraan in drie klassen de titel verbindt:

                                     “RAPIDKAMPIOEN NHSB-TEAMS 2020” 

Teams bestaan uit 4 spelers (+eventueel 1 of 2 wisselspelers); er mag onderling van bord gewisseld worden. 
De teams worden ingedeeld in 3 groepen, gebaseerd op de gemiddelde rating. Deze  gemiddelde rating is leidend  voor de indeling  
en niet langer de klasse waarin 1 of meer spelers uitkomen. Er is dus een indeling op sterkte in elk van de 3 groepen, waardoor 
vermeden wordt dat in het begin sterke teams tegen zwakke teams loten. Wij hopen als organisatoren dat hierdoor een eerlijker en 
spannender strijd zal ontstaan tussen de diverse teams. 

Teams van buiten de NHSB zijn ook nu van harte welkom, en strijden gewoon mee voor de prijzen, maar zijn uitgesloten van de 
officiële titel “Rapidkampioen NHSB Teams 2020”.

Alle schaakverenigingen aangesloten bij de NHSB hebben recht op een aantal plaatsen en kunnen daarnaast extra teams  
aanmelden zolang daar plaats voor is. Wie het eerst komt, het eerst maalt!   
                                                

  N.B. Wij zijn verhuisd en spelen ons toernooi nu in: 
 Wijkcentrum de Daalder, Johanna Naberstraat 77b, 1827 LB in Alkmaar-Noord 

Datum en aanvang:  Zaterdag 14 maart 2020 om 10:00 uur (aanmelden uiterlijk 09:45 uur)

Speeltempo:  20 minuten per persoon in 7 ronden “Zwitsers”

Speelzaal:  Wijkcentrum de Daalder
   Johanna Naberstraat 77b, 1827LB in Alkmaar-Noord
   

Prijzen / inschrijfgeld: Diverse prijzen in natura en wisselprijzen voor de titelhouders. Deelname is gratis!

Aanmeldingen en info:  John Fokke       06-18687458    
E-mail: inschrijvenkoedijktoernooi@gmail.com
Bereikbaarheid tijdens het toernooi:  06-18687458 

 Loterij:               Traditioneel wordt er na afloop van het toernooi een grote loterij gehouden
               met vele aantrekkelijke prijzen. De loten zijn tijdens het toernooi te koop.

                                                            NHSB                                                           De Tapijtgigant
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