
  

  

 

 

 
PK-A,B en C 
  

Op maandag 29 t/m woensdag 31 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 9 ronden 
voor de C), de winnaars plaatsen zich voor het NK.  (Zie voor de precieze regelingen de SBO 
website http://www.sboschaak.net/new/jeugd/index.php?page=120 PK-A, PK-B of PK-C of 
http://www.sboschaak.net/new/download/content/2014/jeugdreglementen2014.pdf ) 
 

De gegevens van het toernooi zijn: 
 
Datum :   29, 30 en 31 december  
Aanmelding : 9.00 – 9.15 uur  
Aanvang :  9.30 uur  
Prijsuitreiking : Op woensdag 31 december ca. 17.00.  
Plaats :  Denksport centrum  

Cesar Franckstraat 36 D, 7557 EG Hengelo 
 
Voor wie:  A: dames en heren geboren op/na 1 januari 1995, lid van een SBO schaakvereniging 

B: dames en heren geboren op/na 1 januari 1999, lid van een SBO schaakvereniging 

C: dames en heren geboren op/na 1 januari 2001, lid van een SBO schaakvereniging 

Speeltempo: A+B: 85 min. p.p.p.p. + 30 seconden. 

   C: 55 min p.p.p.p + 30 seconden  

(zie ook speelschema op de volgende  bladzijde) 
 

Formule : Indeling tijdens het toernooi is Zwitsers, de eerste twee ronden KNSB/SBO-
jeugdrating, daarna op weerstand punten.  
Indien er minder dan 7 deelnemers zijn voor een categorie (per 19 december) 
wordt er gecommuniceerd over de te volgen indeling. 

 
Prijzen : Kampioen, dames en heren verder afhankelijk aantal deelnemers (3 prijzen / 8 

deelnemers)..  

 
Inschrijving uiterlijk zondag 28 december (liefst voor 19 december):   

- Per e-mail jeugdpk@sboschaak.net  

- Onder vermelding: naam (er wordt gecontroleerd op KNSB lidmaatschap 

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



  

  

 

 

Wedstrijd schema A+B  
09.30 - 13.00 1e, 3e en 5e ronde  
13.30 - 17.00 2e  4e en 6e ronde  
 
Wedstrijd schema C  
09.30 - 12.00 1e, 4e en 7e ronde  
12.05 - 14.35 2e, 5e en 8e ronde  
14.40 - 17.10 3 e, 6e en 9e ronde  
Deze tijden zijn benaderingen, na elke ronde altijd minimaal 15 minuten pauze.  


