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Schaakbond Groot-Amsterdam organiseert: 

 

Pupillendag SGA 
 
Persoonlijk Jeugdkampioenschap 
F-, G en H-categorie 
 

zondag 17 april 2016 

 

Deelname is mogelijk voor kinderen die geboren zijn in of na 2007. 
Je moet lid zijn van een schaakclub in de SGA. 

 

Locatie 
 

 

 

 

Inschrijving 

 

 

 

 

Speelwijze 

 

Sportcentrum Annapark, Sas van Gentlaan 10-12, 1324 CT Almere 

 
NB: de Gemeente Almere staat niet toe dat meegebrachte etenswaren/dranken worden 

genuttigd in de speelzalen.  

 

Vooraf inschrijven tot en met zaterdag 16 april 2016 18h00 per e-mail bij 

ahsijpkes@gmail.com. Vermeld daarbij je voornaam, achternaam, 

geboortedatum en club. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving. 

Deelname is gratis! 

 
De kinderen in de F-categorie (2007) spelen zeven ronden volgens het Zwitsers systeem. De 

kinderen in de G- en H-categorie (2008 en 2009) spelen samen in een groep. Het aantal 

ronden is hier afhankelijk van het aantal inschrijvingen, maar in ieder geval niet hoger dan 

zeven. Er wordt gespeeld met klok. Het speeltempo bedraagt 10 minuten per speler per 

partij.  

 

Schema 13.00 - 13.30 aanmelden 14.45 - 15.05 4e ronde 
13.30 - 13.50 1e ronde 15.10 - 15.30 5e ronde 
13.55 - 14.15 2e ronde 15.35 - 15.55 6e ronde 
14.20 - 14.40 3e ronde 16.00 - 16.20 7e ronde 
 16.30 - 17.00 prijsuitreiking 

 

Prijzen 

 

 

Plaatsing NK 

 

Bekers voor de nummers 1 t/m 3, en voor het beste meisje in iedere categorie. De winnaars 
van de categorieën F, G en H mogen zich respectievelijk Amsterdams kampioen t/m 9 jaar, 8 
jaar en 7 jaar noemen. 
 
Gerechtigd om deel te nemen aan het Nederlands Kampioenschap zijn: 

 F-categorie: de nummers 1 en 2 bij de jongens en het beste meisje 
 G-categorie: de nummers 1 t/m 3 bij de jongens en het beste meisje 
 H-categorie: de beste jongen en het beste meisje 

Indien meerdere kinderen gelijk eindigen op een plaats die recht geeft op NK-deelname, 
worden er beslissingswedstrijden gespeeld. 
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