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Schaakbond Groot-Amsterdam organiseert: 

Persoonlijk Jeugdkampioenschap 
D-categorie (PK-D): meisjes en jongens 
 

Zaterdag en zondag 9 en 10 januari 2016 in Almere 

 

Dit toernooi is voor kinderen geboren in of na 2004 en lid zijn van een schaakclub in de SGA. 

 

Locatie 

 

Inschrijving 

 

 

 

 

 

Speelwijze 

 

 

Speeltempo 

Sportcentrum Annapark, Sas van Gentlaan 10-12, 1324 CT Almere, tel.nr. 036-5298424 

 

Vooraf inschrijven tot en met vrijdag 8  januari 2016 18.00 uur per e-mail bij 

ahsijpkes@gmail.com. 

 

Vermeld je voornaam, achternaam, geboortedatum, rating en club. Je ontvangt een 

bevestiging van je inschrijving. Deelname is gratis! 

 

Jongens: 9 ronden Zwitsers 

Meisjes: Zwitsers of gesloten (aantal ronden afhankelijk van het aantal aanmeldingen) 

 

Het speeltempo is 30 min + 5 sec per zet per persoon per partij (“Fischer” tempo). 

 

Schema Zaterdag 9 januari 2016 

11.00 - 11.30 aanmelden 

11.30 - 12.45 1ste ronde 

12.45 - 14.00 2de ronde 

14.00 - 14.30 PAUZE 

14.30 - 15.45 3de ronde 

15.45 - 17.00 4de ronde 

Zondag 10 januari 2016 

09.30 - 09.45 aanwezigheid melden 

09.45 - 11.00 5de ronde 

11.00 - 12.15 6de ronde 

12.15 - 13.30 7de ronde 

13.30 - 14.00 PAUZE 

14.00 - 15.15 8ste ronde 

15.15 - 16.45 9de ronde 

16.45 - 17.15 prijsuitreiking 

 

Prijzen 

 

 

Plaatsing NK 

 

Bekers voor de nummers 1 tot en met 3. De winnaars mogen zich Amsterdams 

(meisjes)kampioen t/m 12 jaar noemen. 

 

 De kampioenen en de beste 4 jongens en beste 2 meisjes gaan naar het NK D. 

 Daarnaast wijst de Technische Commissie nog eens twee jongens en een meisje 

aan op basis van het resultaat van dit toernooi en die van eerdere toernooien. 

 Indien meerdere kinderen gelijk eindigen op de eerste plaats, of op een plaats 

rechtgevend op deelname aan het NK, worden er beslissingswedstrijden gespeeld. 

 De TC kan aanwijsplekken geven voor directe NK-plaatsing en aanwijsplekken in 

de vorm van extra plaatsen in een eventuele beslissingskamp. 

 


