Weesper Schaakclub
Opgericht 7 november 1923

“Open Kampioenschap van de Stad Weesp”
Het is weer zover! De Weesper Schaakclub nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse toernooi.
De 44ste editie wordt gehouden op
====> ZATERDAG 17 DECEMBER 2022<====
Hieronder treft u de nodige informatie aan:
- Op zaterdag 17 december 2022 wordt van 's morgens 10.00 uur tot en met 's middags 17.00
uur, in Het Lichthuis, Waagplein 10 te Weesp, het Open Kampioenschap van de Stad
Weesp” gehouden. De winnaar mag zich “Kampioen van de Stad Weesp” noemen.
- Het betreft een open rapid kampioenschap. Er worden 7 ronden gespeeld, gebaseerd op het
Zwitsers systeem. Per ronde heeft men 25 minuten denktijd per persoon.
- Het prijzenpakket bestaat uit 3 hoofdprijzen en vele extra prijzen.
De hoofdprijzen zijn geldprijzen: 1e prijs 150 euro / 2e prijs 100 euro / 3e prijs 50 euro
Roken in Het Lichthuis is niet toegestaan.
Aanmelding:
- Vooraanmelding tot 12 december: via de site van de WSC www.weesperschaakclub.nl met
overmaking van 10 euro op NL67 RABO 0157086178 tnv Weesper Schaakclub te Weesp.
- Aanmeldingen gelden alleen als deze zijn bevestigd middels overmaking van 10 euro,
anders gelden deze als zaal aanmelding en dient 12,50 euro te worden voldaan aan de zaal.
- Na 12 december kan men zich aanmelden via mail weesperschaakclub@xs4all.nl en
bedraagt het inschrijfgeld 12,50 euro te voldoen aan de zaal.
- Inschrijving is ook mogelijk aan de zaal tot 09.30 uur, indien er nog plaatsen beschikbaar
zijn. Het maximaal aantal deelnemers is 80.
- Voor indeling in de eerste ronde dient men zich vóór 9.45 uur aanwezig te melden.
Corona maatregelen
Mochten er Corona maatregelen gaan gelden, dan gelden die ook tijdens het Open
Kampioenschap. Mogelijk wordt het maximum aantal deelnemers dan bijgesteld
Wij zien uw inschrijving met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke schaakgroet
De Weesper Schaakclub

