Persoonlijk Jeugdkampioenschap C-categorie (PK-C)
zaterdag 16 en zondag 17 november 2019
De Schaakbond Groot-Amsterdam organiseert het Persoonlijk Jeugdkampioenschap in de CCategorie. Dit toernooi is voor kinderen geboren in 2006 of later en die lid zijn van een schaakclub
van de SGA.
Locatie: European Go Cultural Center, Schokland 14, 1181 HV, Amstelveen
Op zaterdag én zondag is in het EGCC een horecagelegenheid geopend met een uitgebreid
assortiment. Het is NIET toegestaan om eigen meegebrachte consumpties in het gebouw te
nuttigen.
Speelschema (7 ronden Zwitsers)
Zaterdag 16 november 2019

Zondag 17 november 2019

•
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•
•
•
•

•
•
•
•

aanmelden: 9.45 - 10.15
ronde 1: 10.30 -12.30
ronde 2: 13.00- 15.00
ronde 3: 15.45 -17.45
avondeten: 17.45 -19.00
ronde 4: 19.00- 21.00

ronde 5: 9.30 -11.30
ronde 6: 12.15 -14.15
ronde 7: 15.00 -17.00
aansluitend: prijsuitreiking

Speeltempo: 55 min. + 10 sec. increment p.p.p.p.
Inschrijven tot uiterlijk donderdag 14 november 23.59 uur
• Schrijf je in door een email te sturen aan jarnowitkamp@hotmail.com
• Vermeld je voornaam, achternaam, geboortedatum, rating en club. Deelname is gratis!
• Deelname aan gemeenschappelijke maaltijd op zaterdagavond (8 euro p.p.) vooraf, bij
inschrijving, vermelden. Ook voor begeleiders.
Prijzen
Bekers voor de nummers 1 t/m 3. De winnaar is SGA-kampioen t/m 14 jaar 2019-2020.
Deelname NJK
De kampioen gaat in 2020 naar het NJK C. NB: als een persoonlijk gerechtigde speler kampioen
wordt gaat de volgende beste speler naar het NJK C.
Bij gelijk eindigen op de 1ste plaats volgen beslissingswedstrijden. NB: deze worden direct na de
laatste ronde gespeeld met een tempo van 5 min + 3 sec.
Kwalificatietoernooi
Gelijktijdig met het PK-C, op 16 en 17 november, vindt in het EGCC ook het kwalificatietoernooi
voor het NJK A, B en C meisjes plaats. Dat belooft dus een bijzondere schaakhappening te
worden! Het PK C volgt hetzelfde tijdschema als het kwalificatietoernooi.
Meer weten?
Voor meer informatie en vragen:
• Jarno Witkamp (06 - 410 25 875)
• Michiel Blom (06 - 222 12 663)
• Email: jarnowitkamp@hotmail.com

