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Graag nodigen wij u uit voor ons jaarlijks rapid-damtoernooi, dat gehouden zal worden op
zaterdag 12 januari 2019.
Omdat het toernooi ditmaal als nevenactiviteit van de HANNN Damtour WK match
Schwartzman vs Boomstra wordt georganiseerd is de speelplaats: Grand café 't Wapen,
Vaart ZZ 1 (ingang Collardslaan) te Assen.
De WK match wordt deze dag gespeeld bij TV-Drenthe (vlakbij). Komt u met de auto dan
kunt het best parkeren in de parkeergarage van de Nieuwe Kolk aan de Weiersstraat.
De aanvang is om 10.00 uur, doch U wordt vriendelijk verzocht om op 9.45 uur aanwezig te
zijn, zodat wij op tijd kunnen beginnen. De verwachting is dat het toernooi tussen 16.00 uur
en 16.30 uur kan worden afgesloten.
Het speeltempo is per partij: per persoon 15 minuten + 5 seconde per zet.
Iedereen speelt 7 partijen. Er wordt gespeeld in één algemene groep (Zwitsers systeem).
Op basis van de rating wordt de algemene groep verdeeld in drie groepen en wordt een
eventuele jeugdgroep tot een rating van 700 daaraan toegevoegd.
Voor de basisschooljeugd wordt een aparte wedstrijd georganiseerd (mogelijk bij TVDrenthe).
Het inleggeld is € 7,50 per persoon, voor de jeugdgroep (tot rating 700) € 3,50 per persoon.
Het inleggeld voor de basisschooljeugd is € 2,50.
Per eigen groep zijn 3 tot 5 (vlees)prijzen beschikbaar, afhankelijk van het aantal deelnemers.
Niemand gaat evenwel met lege handen naar huis! Aparte prijzen voor de basisschooljeugd.
Opgave: uiterlijk vrijdagmorgen 11 januari om 12.00 uur, maar liefst vóór
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Tot ziens in Assen op zaterdag 12 januari 2019!

