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19e rapidtoernooi van Moira-Domtoren op 30 juni 
 
Op zaterdag 30 juni organiseert schaakvereniging Moira-Domtoren 
voor de negentiende maal een rapidtoernooi. Het toernooi wordt 
gehouden in het Rode Kruisgebouw aan de Koningsweg 2 te Utrecht. 
 
Er zal worden gespeeld in drie groepen. Bij mooi weer gaan de 
terrasdeuren open en kunnen desgewenst een aantal partijen worden 
gespeeld in de binnentuin. 

 
Speeltempo: 7 ronden zwitsers, 20 min. p.p.p.p. 
 
Indeling: op basis van speelsterkte. Aanmelden voor een hogere groep is altijd toegestaan. Bij twijfel 
of aanmelden aan de zaal is de wedstrijdleiding gemachtigd een speler in te delen in een hogere groep. 
 groep 1: rating > 1850 
 groep 2: rating 1600-1900 
 groep 3: van thuisschaker tot rating 1600 

 
Prijzengeld: in totaal zo'n 500 euro prijzengeld  
 groep 1: 1e prijs € 150, 2e prijs € 70, 3e prijs € 40 
 groep 2: 1e prijs € 70, 2e prijs € 35, 3e prijs € 30 
 groep 3: 1e prijs € 40, 2e prijs € 25, 3e prijs € 20 

 
Kosten 
 groep 1 en 2: € 8 
 groep 3: € 6 
 t/m 16 jaar: € 6 
 
Programma: 
 ontvangst 9.30-9.45 uur 
 prijsuitreiking: ca. 16.45 uur 

 
Speelzaal: Rode Kruisgebouw, Koningsweg 2, 3582 GE Utrecht, tel.: 030-2521244 
 
OV, auto of fiets 
 neem vanaf CS lijn 41, uitstappen bij IBB; ter hoogte van IBB-flat (18 verdiepingen) met het 

gezicht naar de stad linksaf Kranenburgerweg inslaan. Gebouw aan rechterhand, ingang ter 
hoogte overweg. 

 vanaf station Utrecht Vaartsche Rijn (ca. 10-15 minuten): loop richting Ledig Erf via Wester- of 
Oosterkade. Aan einde rechtsaf, Gansstraat  uitlopen, na voormalige overweg direct links 

 met eigen auto: vanaf het stadion richting centrum Stadionlaan, vervolgens Rubenslaan en ter 
hoogte van IBB-flat linksaf de Kranenburgerweg in slaan; gratis parkeren op het terrein, betaald in 
de buurt. 
 

Aanmelden: 
 per mail:  wedstr@moira-domtoren.nl 
 telefonisch: T. Hacquebord 06-45041878 


