HWP Online Kampioenschap Rapid 2021
De komende tijd gaan we op de zaterdagen het online rapid kampioenschap van HWP
spelen. We hopen dat er veel leden mee gaan doen!
De wedstrijden
We spelen 6 toernooien op elke zaterdag vanaf 5 juni t/m 3 juli. Let op: je heeft niet aan alle
toernooien mee te doen om kampioen te worden.
De 6 toernooien worden volgens het Zwitsers model georganiseerd. Het aantal ronden per
toernooi is afhankelijk van het aantal deelnemers maar bedraagt maximaal 5. Het tempo
voor de wedstrijden is 10 + 0.
Puntentelling
Per toernooi zijn punten te verdienen afhankelijk van het aantal deelnemers (n), als volgt:
Winnaar: n+1, tweede n-1, derde n-2, vierde n-3 etc. tot de laatste n-(n-1) = 1.
Bijvoorbeeld in een toernooi met 10 spelers krijgt de winnaar 11 punten, nummer 2 krijgt 9
punten, nummer 3 krijgt 8 punten en zo verder naar nummer 10 die 1 punt krijgt.
Bij gelijk eindigen krijgen de betrokken spelers allen de punten van de hoogste positie. Dus
bij gelijk eindigen op de plaatsen 1 en 2 krijgen beide spelers n+1 punten. Voor het bepalen
van de eindrangschikking per toernooi tellen alleen de wedstrijdpunten, dus geen
weerstands- of andere punten.
Omdat niet iedereen alle toernooien zal kunnen spelen, tellen alleen de beste 3 resultaten.
De winnaar van het online rapid kampioenschap van HWP heeft op basis van de 3 beste
resultaten het hoogste aantal punten.
Speeldata
We spelen op de volgende data:
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni
3 juli
Platform
De wedstrijden worden gespeeld op Lichess. Je moet daarvoor een account aanmaken, als je
dat niet al eerder hebt gedaan. Aanvangstijd is steeds 13.30 uur, en een kwartier voor dat
tijdstip moet je jezelf aangemeld hebben.
Aanmelding
Je kunt je voor aanvang van ieder toernooi aanmelden zoals hierboven al aangegeven. Toch
willen we graag nu al een idee krijgen wie er allemaal mee gaat doen. Dus graag even een
mailtje naar de wedstrijdleiding als je van plan bent mee te gaan doen.

