
 

  

 

 

PK-Pupillen 
  

Op zaterdag 22 februari worden de PK-pupillen gespeeld te Hengelo. Er wordt gespeeld volgens 
het Zwitsers systeem 9 ronde 20 minuten bedenktijd per persoon. (Noteren is verplicht voor de F-
pupillen1), de winnaars (F, G en H) plaatsen zich voor het NK.  
Verder wordt er gespeeld om meisjes titels, ook zijplaatsen zich voor het NK. (Zie voor de 
precieze regelingen de SBO website 
http://www.sboschaak.net/new/download/content/2013/jeugdreglementen2013.pdf )  
 

De gegevens van het toernooi zijn: 
 
Datum :   22 februari  
Aanmelding : 10.00 – 10.15 uur  
Aanvang :  10.30 uur  
Prijsuitreiking : Tussen 15.00 en 16.30 uur, de verwachting is rond 15.00.  
Plaats :  Denksport centrum  

Cesar Franckstraat 36 D, 7557 EG Hengelo 
 
Voor wie: Meisjes en jongens geboren op/na 1 januari 2005 en lid van een 

schaakvereniging binnen de SBO.  
F: Geboren 1-1-2005 t/m 31-12-2005  
G: Geboren 1-1-2006 t/m 31-12-2006  
H: Geboren op of na 1-1-2007  

Speeltempo: 20 min p.p.p.p . Noteren is verplicht voor de F-pupillen1. 

 

Formule : Indeling tijdens het toernooi is Zwitsers, de eerste twee ronden SBO-
jeugdrating, daarna op weerstand punten.  

 
Prijzen :  Afhankelijk van het aantal deelnemers maar in ieder geval:  

F: Nummer 1 en meisjes kampioen  
G: Nummer 1 en meisjes kampioen  
H: Nummer 1 en meisjes kampioen.  
 

Inschrijving uiterlijk vrijdag 21 februari (maar liever eerder):   
- Per e-mail jeugdpk@sboschaak.net  
- Onder vermelding: naam (er wordt gecontroleerd op KNSB lidmaatschap (KNSB stelt  

dit verplicht), we proberen hiermee soepel om te gaan)  
 

Inschrijfgeld : Euro 5.00 per persoon, te betalen bij de inschrijftafel. 
 

                                                           

1
 Als een van de deelnemers niet kan noteren, krijgt deze 5 minuten speeltijd in mindering, degene die wel noteert 

krijgt deze 5 minuten er bij.  

 



 

  

 

 

Wedstrijdschema:  
1e ronde 10:30  
2e ronde 11:10  
3e ronde 11:50  
4e ronde 12:30  
5e ronde 13:10 + pauze  
6e ronde 14:00  
7e ronde 14:40  
8e ronde 15:20  
9e ronde 16:00  
De ronden zijn strak tegen elkaar gepland, er is bij de indeling rekening gehouden dat de partijen 
geen 40 minuten gaan duren, maar 30 minuten, er is tussen de ronden ongeveer 10 minuten 
pauze, behalve tussen ronde 5 en 6 (+/-20 minuten extra pauze).  
Als er snel geschaakt wordt kan de wedstrijd rond een uur of drie afgelopen zijn.  
Na de partij is er gelegenheid tot analyse 
 


