
UITNODIGING 
 

20e SBO GRAND PRIX JEUGDTOERNOOI  
en 

1e SBO GRAND PRIX TOERNOOI 
 

 
 
 
Op zaterdag 5 juni 2010 wordt het 20e SBO Grand Prix jeugdtoernooi 
gespeeld. Het SBO bestuur heeft zich het hele seizoen sterk gemaakt 
om de grand prix cyclus voor senioren (20+) meer en beter vorm te 
geven. Om dit nog meer te benadrukken is besloten om parallel aan het 
jeugdtoernooi het 1e SBO Grand Prix seniorentoernooi te spelen.    
 
De toernooigegevens die voor iedereen gelden zijn: 
 
Aanmelden : 10.15-10.45 uur 
Aanvang : 11.00 uur 
Prijsuitreiking : ca. 16.45 uur 
Plaats : Kulturhus Hasselo (ingang Hans Vonkstraat) 

Henry Woodstraat 62, 7558 CP Hengelo 
Voor wie : Iedereen, zowel jongens als meisjes, mannen als 

vrouwen,leden en niet-leden van schaakverenigingen, 
scholieren enz.. 

Speeltempo : 20 min p.p.p.p, indeling Zwitsers over 7 ronden 
Inschrijving : graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 juni onder 

vermelding van naam, geboortedatum (jeugd), speel-
sterkte/rating, telefoonnummer, evt. schaakvereniging 
per e-mail (jeugd) jeugdgp@sboschaak.net en 
(senioren) wedstrijdleider@sboschaak.net. 
 

 
Aan het einde van het toernooi worden naast de toernooibekers 
zowel de JeugdGP prijzen in alle categorieën (A t/m H) als de GP-
prijzen voor senioren uitgereikt. 

 
 
De toernooigegevens per toernooi zijn: 
 
JEUGD 
Spelformule  
Het jeugdtoernooi wordt gespeeld in groepen (max. 24 personen per groep) 
op basis van speelsterkte in een Zwitsers systeem. Binnen deze groepen 
wordt een onderverdeling aangebracht (achttallen (A, B en C)) zodat ook 
de minder sterke spelers een prijs kunnen winnen. 
Inschrijfgeld: € 4,50 per persoon 
Prijzen: bekers voor de nummers 1 t/m 3 van elke subgroep. 
 
SENIOREN 
Spelformule  
Het seniorentoernooi wordt op weerstand gespeeld in, afhankelijk van het 
aantal deelnemers, één of twee groepen. Binnen deze groepen wordt een 
onderverdeling naar rating aangebracht. Eveneens afhankelijk van het 
aantal deelnemers kan de prijzenpot tot het laatste moment aangepast 
worden. 
Inschrijfgeld: € 7,50 per persoon 
Prijzen:  
A-groep (allen) : 1e € 100 2e € 75 3e € 30 
B-groep (rating> 1900) : 1e € 50  2e € 30 3e € 20 
C-groep (rating> 1600) : 1e € 40  2e € 20 3e € 15 
D-groep (rating tot 1600): 1e € 25  2e € 15 3e € 10 
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