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Schaakbond Groot-Amsterdam organiseert: 

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

Zaterdag en zondag 18 en 19 februari 2023 in Duivendrecht 

 

Dit toernooi is voor kinderen geboren in of na 2011 die lid zijn van een schaakclub in de SGA 

 

Locatie 

 

 

Inschrijving 

 

 

 

Speelwijze 

 

Speeltempo 

Dorpshuis Duivendrecht, Dorpsplein 60, 1115 CX Duivendrecht. 

Bereikbaar via metro/trein op station Duivendrecht. Gratis parkeren. 

  

Vooraf inschrijven tot en met vrijdag 17 februari 2023 18.00 uur via  

http://www.sgaschaken.nl/pk-d-op-18-en-19-februari/. 

Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving. Deelname is gratis! 

 

9 ronden Zwitsers, eventueel apart meisjestoernooi afhankelijk van aanmeldingen 

 

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

 

Schema Zaterdag 18 februari 2023 

11.00 - 11.20 aanmelden 

(Te laat? Dan kun je niet meedoen!) 

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 19 februari 2023 

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 en beste meisje. De winnaars mogen zich 

Amsterdams (meisjes)kampioen t/m 12 jaar noemen. 

 

• De beste 5 jongens plus de beste 3 meisjes van dit PK, gaan naar het NK-D. Enkele 

spelers hebben zich hier al voor geplaatst. 

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

recht geeft op deelname aan het NK, volgen beslissingswedstrijden. 

• NOTA BENE: deze worden direct na de laatste ronde gespeeld met een tempo 

van 5 min + 3 sec. 

 

English summary: Personal Championships SGA born 2011 and later, Duivendrecht, 18-19 
February. Best 5 + best 3 girls qualify for nationals. Register through the site. 

 

http://www.sgaschaken.nl/pk-d-op-18-en-19-februari/

