
 

PK-A,B en C 
 
 
Op di 28, wo 29 en do 30 december worden de PK-A, PK-B en PK-C gespeeld te Hengelo. Er 
wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem (6 ronden voor A en B, indien nodig en 7 ronden 
voor de C), de winnaars plaatsen zich voor het NK in Schagen. 
Verder wordt er gespeeld om een meisjes titel, hier kan een plaats voor het NK-meisjes in 
Schagen verdiend worden (Zie voor de precieze regelingen de SBO website www.sboschaak.net 
jeugd/reglementen/persoonlijk kampioenschap) 
  
De gegevens van het toernooi zijn. 
 
Datum : 28 (A en B), 29 en 30 (A, B en C) december 2004 
Aanmelding : 9.30 – 9.45 uur (A en B op 28-12, C op 29-12) 
Aanvang : 10.00 uur alle dagen 
Prijsuitreiking : Op donderdag 30 december ca. 17.30 uur 
Plaats : SSVI gebouw 
 Industriestraat 16 7553 CR Hengelo 
 
Voor wie : A: dames en heren geboren na 1 januari 1985 en lid van een schaakvereniging. 
 B: dames en heren geboren na 1 januari 1989 en lid van een schaakvereniging. 
 C: dames en heren geboren na 1 januari 1991 en lid van een schaakvereniging. 
 
Speeltempo : A: 105 min p.p.p.p 
 B: 105 min p.p.p.p 
 C: 60 min p.p.p.p 
 
Formule : Indeling tijdens het toernooi is zwitsers, de eerste ronden op jeugdrating 
  
Prijzen : Nummers 1, 2 en meisjes kampioen, verder afhankelijk aantal deelnemers. 
 
Inschrijving uiterlijk zondag 26 december 2004: 

- Per e-mail fam_fd.elgersma@wxs.nl.   
- Onder vermelding: naam, geboortedatum en vereniging 

 
Inschrijfgeld : Euro 4.00 per persoon, te betalen bij de inschrijftafel. 
 
Routebeschrijving:  
Openbaar vervoer: Ongeveer 5 minuten lopend vanaf NS-station. 
Achterkant NS-station, naar verkeerslichten lopen, bij verkeerslichten links industriestraat in, bij volgende verkeerslichten rechtdoor 
(links aanhouden), na 200 meter tegenover fabriekstoren is het speellokaal aan de rechterkant. 
Auto: naar centrum (NS-station), achterkant station: op rotonde naar de verkeerslichten, links industriestraat in, volg openbaar 
vervoer route 
Voorkant station: de Europa tunnel door, rechtdoor bij verkeerslichten, industriestraat in, volg openbaar vervoer route. 
Vanaf A35: Afslag Hengelo-Zuid; verkeerslichten rechtdoor, brug over, verkeerslichten rechts (Breemarsweg), bij vluchtheuvel in 
weg linksaf (Industriestraat) na ongeveer 1.5 km speellokaal links tegenover fabriekstoren. 
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