
 

PK-A,B en C 
 
 
Op maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 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 9 ronden voor de C), de winnaars plaatsen zich voor het NK. 
Verder wordt er gespeeld om een meisjes titel, hier kan een plaats voor het NK-meisjes verdiend 
worden (Zie voor de precieze regelingen de SBO website 
http://www.sboschaak.net/new/jeugd/reglementen/Reglementen/reglement_jpk_0910.pdf) 
  
De gegevens van het toernooi zijn. 
 
Datum : 28, 29 en 30 (A, B en C) december 2009 
Aanmelding : 9.00 – 9.15 uur (A, B en C op 28-12) 
Aanvang : 09.30 uur alle dagen 
Prijsuitreiking : Op woensdag 30 december ca. 17.00 uur 
Plaats : Kulturhus 
 Henry Woodstraat 62, 7558 CP Hengelo 
 
Voor wie : A: dames en heren geboren op/na 1 januari 1990, lid van een SBO schaakvereniging. 
 B: dames en heren geboren op/na 1 januari 1994, lid van een SBO schaakvereniging. 
 C: dames en heren geboren op/na 1 januari 1996, lid van een SBO schaakvereniging. 
 
Speeltempo : A: 105 min p.p.p.p 
 B: 105 min p.p.p.p 
 C: 75 min p.p.p.p 
 Zie ook Wedstrijd schema A+B en Wedstrijd schema C op volgende bladzijde. 
 
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 27 december 2006 (liefst voor 21 december): 

- Per e-mail jeugdpk@sboschaak.net 

- Onder vermelding: naam, geboortedatum, knsb nummer en vereniging 
 
Inschrijfgeld : Euro 4.00 per persoon, te betalen bij de inschrijftafel. 
 
Routebeschrijving:  
Voor auto zie plattegrond, volgende bladzijde 
Bus lijn 11 vanaf NS station, totaal reistijd +/- 15 minuten 



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 3e, 6e en 9e ronde 
Deze tijden zijn benaderingen, na elke ronde zeker 15 minuten rust. 
 
Plattegrond 

 
 

 


