Schoolschaakkampioenschap Westerkwartier 2018
Aan de schooldirectie en de leerlingen van de basisscholen in het Westerkwartier,
De Schaakclubs Leek en Het Schaakkwartier organiseren in 2018 gezamenlijk het
kampioenschap schoolschaken voor de basisscholen in het Westerkwartier. Dus voor
leerlingen van alle scholen in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn.
De hoogst geëindigde teams kunnen zich via deze voorronde plaatsen voor
deelname aan het Groninger schoolschaakkampioenschap 2018.
De winnende school krijgt de nieuwe Westerkwartier-wisselbeker een jaar in het bezit
en alle spelers van de bovenste drie teams ontvangen een medaille. Voor iedere
deelnemer is er een schaakpresentje.
Ieder team bestaat uit vier deelnemers (een reserve per team is toegestaan).
Uw school kan met één of meerdere teams inschrijven. In totaal kunnen er 26 teams
meedoen en maximaal drie teams per school. Een vierde of vijfde team komt op de
reservelijst en kan meedoen als het maximale aantal van 26 nog niet is bereikt.
Het kampioenschap voor de basisscholen van de toekomstige gemeente
Westerkwartier wordt gehouden op
zaterdag 10 februari 2018
in de Gasthorn te Zuidhorn.
Aanvang van de wedstrijd is 13.00 uur; verwachte eindtijd 17.00 uur.
Wij gaan er van uit dat ieder team door een volwassene wordt begeleid.
Als bijdrage in de kosten van de zaalhuur en prijzen, vragen wij 10 euro per team.
Wij vragen u het juiste bedrag (met naam school) z.s.m. over te maken op rekeningnummer NL19 RABO 0322 6435 38 t.n.v. D. Schuttel.
Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 januari 2018, bericht of uw
school (en zo ja, met hoeveel teams) aan het schoolschaakkampioenschap 2018 zal
deelnemen. De samenstelling van de teams, met de namen van de deelnemers,
ontvangen wij bij voorkeur vooraf via de mail.
U kunt teams aanmelden door een mail te sturen aan secretaris@schaakclubleek.nl .
Wij hopen dat er veel jeugdschakers meedoen aan dit eerste Westerkwartierse
kampioenschap.

