vanBeresteyn Rapidtoernooi
Zaterdag 9 April 2022 te Veendam
Dit 22e rapid toernooi van de SC Veendam komt tot stand in samenwerking met het
Cultuurcentrum vanBeresteyn en de Schaakclub HSP. De beste NOSBO deelnemer van
het toernooi is tevens NOSBO Rapid Kampioen.
Vanwege de Corona moesten we 2021 laten voorbijgaan. In 2020 hadden we met 46 deelnemers
een prachtige toernooidag. Fijn dat veel spelers ons steeds weer bezoeken; gemiddeld hadden
de deelnemers meer dan 3 keer meegedaan!
De aanmelding vertoonde een mooie spreiding van het schaaktalent: De hoogste rating was
2346; de laagste 863; gemiddeld 1531. In de hoogste ratinggroep (boven 1750) hadden we een
sterk veld van 9 deelnemers. Dankzij de aanvullende bijdrage van de NOSBO konden we 360
euro verdeeld over 12 prijzen uitkeren.
Website:
Locatie:
Adres:
Telefoon speelzaal:
Aanvang:
Afsluiting:
Prijzenfonds:
Inleggeld:
Toernooivorm:
Prijsuitreiking:
Speeltempo:
Prijzengroepen:
Contactpersoon:
Inschrijfwijze:
Aanmelden:
KNSB-rating:
FIDE-rating:
KNSB-jeugdrating:
Bijzonderheden:
Lunch:
Route:
Parkeren:

www.scveendam.nl/Toernooi
Cultuurcentrum vanBeresteyn
Museumplein 5a Veendam
Piet Jongejan: 06-10696149
10 uur, zaal open 9.30 u.
± 16:30 u.
Is afhankelijk van het aantal deelnemers;
de eerste prijs in de hoogste ratinggroep is in ieder geval € 100,=
€ 8,50 (te betalen aan de zaal)
één groep Zwitsers
± 16.30 uur
6 ronden van 2x 25 minuten per partij
Drie of vier ratinggroepen afhankelijk van de deelname.
Piet Jongejan, tel. 06-10696149
Mail of bel tot 7 April 20.00 uur; (Max. aantal deelnemers: 48.)
penningmeester@scveendam.nl
Telt niet mee
Telt niet mee
Telt niet mee
NOSBO leden spelen mee voor het NOSBO rapid kampioenschap.
Het is niet toegestaan om etenswaren te nuttigen in de zaal. In het
gebouw en aan het museumplein zijn diverse café-restaurants.
De treinen komen aan op het station Veendam 08.57 en 09.27 uur.
Vanaf het station is het ± 10 minuten lopen naar het Museumplein.
Er is gratis parkeren op het Promenade parkeerterrein (achter het
Museumplein).
Op het Museumplein en de omliggende straten geldt de blauwe zone.

