
 

Open NK Rapid 2013  

Hallo jongens en meiden uit schakend Nederland, 

Wij willen jullie hartelijk uitnodigen voor het 19de Open Nederlands kampioenschap rapid 
schaak voor de jeugd. 

Dit kampioenschap staat open voor iedere jeugdspeler, die lid is van een bij de FIDE 
aangesloten organisatie (waaronder de KNSB). Tevens is er wederom de categorie U25 
(geboren in 1988 of later). 

We zijn op 16 november te gast in auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven. Meer 
informatie staat op de toernooisite: http://www.nbsb.nl/NKrapid2013.php 

Op deze dag worden rond de 400 jeugdschakers verwacht. 

• Er zijn 13+1 leeftijdsgroepen, één voor elk geboortejaar van 1993 t/m 2005 en de 
categorie U25. Er worden per groep 9 rondes volgens het Zwitsers systeem op 
weerstandspunten (de eerste ronden: Zwitsers systeem op rating) gespeeld.  

• Het tempo bedraagt 20 minuten p.p.p.p.  
• Er wordt gespeeld volgens het reglement voor het Nederlands Rapid kampioenschap 

voor de jeugd. Dit is aanwezig in de speelzaal. 
• Per groep zijn er 5 bekers, bij de oudste groepen zijn er geldprijzen.  
• Aanmelding vanaf 9.30 tot 10.15 Aanvang eerste ronde 10.45 (stipt).  
• Afsluiting vanaf 18.15. 

De hele dag is de catering van de universiteit open, en kan men tegen schaakvriendelijke 
prijzen eten en drinken krijgen. 

Tel nr van de organisatie (alleen in noodgevallen) +31 6 53278001 

Aanmeldingen per E-mail naar stefanrooijakkers@upcmail.nl met 

• Naam,  

• Bondsnummer, 

• Geboortedatum,  

• Speelgroep (jaar),  

• Schaakvereniging,  

• Woonplaats,  

• Rating (FIDE of andere). 

Aanmelding is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld (€ 7,50 per persoon) naar: 
 
ING: nr 4686062 (IBAN: NL77INGB0004686062) (BIC: INGBNL2A) 
Ten name van: Stichting Bevordering Schaaksport Brabant.  
(of "Bevordering Schaaksport Brabant" te Helmond, in verband met overeenstemming van 
Naam/Nummer mag er niet afgekort worden; eerste 10 tekens moeten overeenkomen.) 
 
Na ontvangst van het inschrijfgeld wordt een bevestiging gemaild. 
 
Let op: inschrijfgeld aan de zaal bedraagt € 10,-. 
 
Uiterste inschrijfdatum is donderdag 14 november 2013. 


