GWK 2019
EGS houdt in het laatste weekeinde van augustus alweer de
zesde editie van het GWK, het Goirles Weekend
Kampioenschap. De ideale gelegenheid om na de vakantie
weer in het schaakritme te komen!

Wat is het GWK?
•
•
•
•
•
•
•

Een zesrondig zwitsers toernooi.
Resultaten tellen voor de KNSB-rating.
Speellocatie: cultureel centrum Jan van Besouw. Een
speelzaal vol karakter in hartje Goirle!
Speeltempo: 1 uur en 30 minuten met een increment
van 30 seconden per zet vanaf de eerste zet,
gedurende de hele partij.
Het is mogelijk om één vrije ronde op te nemen in
ronde 1 tot en met 4. Dit moet vooraf worden
aangemeld bij de organisatie!
Speel mee in poule A (rating 1750 of hoger) of poule B
(max 1800). (Dispensatie is mogelijk in overleg met de
wedstrijdleiding)
Deelnemers moeten lid zijn van de KNSB of bereid zijn
dat te worden (dit kost 7,50 euro extra inschrijfgeld).

Het speelschema
Vrijdag 30/8
Vanaf 18.45:
aanmelden
19.15: opening
19.30: ronde 1

Zaterdag 31/8
9.00: ronde 2
14.00: ronde 3
19.30: ronde 4

Zondag 1/9
9.00: ronde 5
14.00: ronde 6 en
aansluitend
prijsuitreiking.

Het prijzengeld
Prijzen zijn er voor de top drie in beide groepen. Ook zijn er
aparte prijzen voor jeugdspelers (maximaal 18 jaar) en twee
ratingprijzen. Eén speler kan slechts één prijs winnen.
Bij gelijk eindigen worden prijzen gedeeld. Prijzen kunnen
worden verlaagd bij minder dan zestig deelnemers.
Eerste prijs
Tweede prijs
Derde prijs

Poule A
€ 400
€ 200
€ 100

Poule B
€ 150
€ 100
€ 75

Voor de beste speler in poule A met een rating lager dan 1900
en voor de beste speler met een rating van 1900 tot 2000 zijn
er prijzen van € 50. In poule B is een prijs van € 25 beschikbaar
voor de beste speler met een rating onder 1500 en voor de
beste speler met een rating van 1500-1600.
De prijs voor de beste jeugdspeler (geboren in 2000 of later)
in poule A is € 75 en in poule B € 50.
Inschrijven kan via het formulier op de website van EGS:
www.schaakclubegs.nl.
Deelname aan het schaakbuffet (€18), verzorgd door ons
clublid Pascal Graafmans en zijn bedrijf Culinair met Passie,
kan ook aangegeven worden op het aanmeldingsformulier.
Op de website is alle actuele informatie te vinden, waaronder
een voorlopige deelnemerslijst!
Inschrijving kost 25 euro. Deelnemers kunnen hun betaling
doen aan de zaal of het geld overmaken op IBAN-nummer
NL46RABO0161486282 ten name van Eerste Goirlese
Schaakclub, onder vermelding van naam en e-mailadres.

De locatie
Cultureel centrum Jan van Besouw is de speellocatie van het
GWK. Jan van Besouw ligt aan de Thomas van Diessenstraat 1
in Goirle.
Met het openbaar vervoer is Jan van Besouw te bereiken met
buslijn 2 vanaf station Tilburg Centraal. Uitstappen in halte
Dorpsstraat.
Parkeren kan bij Jan van Besouw voor de deur. Pas wel op dat
op zaterdagochtend en –middag de blauwe zone van kracht is.
Dat betekent alleen parkeren met parkeerschijf en maximaal
drie uur (er wordt streng gecontroleerd!). Gratis parkeren kan
in parkeergarage De Hovel (ingang aan de Kalverstraat), op
ongeveer 200 meter van Jan van Besouw.
Jan van Besouw heeft een eigen grand café waar onder meer
broodjes te koop zijn. Verder ligt Jan van Besouw in het
Goirlese winkelcentrum De Hovel, waar ook verschillende
horecazaken zijn gevestigd. Speciaal aanbevolen: onze
sponsor Eetkaffee Mozes!
Zelf meegebrachte etenswaren en drank mogen niet ín Jan
van Besouw genuttigd worden.

Contact
Op onze website www.schaakclubegs.nl is alle informatie over
het GWK te vinden.
Vragen of opmerkingen aan de toernooileiding kunt u richten
aan het organisatiecomité via egsgoirle@gmail.com.

