
 

UITNODIGING 
 

26e SBO GRAND PRIX JEUGDTOERNOOI  
en 

7e SBO GRAND PRIX TOERNOOI 
 

 
 

 
Op zaterdag 11 juni 2016 wordt het 26e SBO jeugd Grand Prix toernooi 
gespeeld en in navolging van vorige seizoenen, parallel daaraan het 
7e SBO Grand Prix toernooi voor senioren gespeeld. 
 
De toernooigegevens die voor iedereen gelden zijn: 
 
Spelersregistratie:   10.15-10.45 uur 
Aanvang :  11.00 uur 
Prijsuitreiking :  ca. 16.45 uur 
Plaats: Denksportcentrum Hengelo, Cesar Franckstraat  

36-D Hengelo Tel: 074-2911038               
www.dsc-hengelo.nl  

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 9 juni 

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

 
 
Aan het einde van het toernooi worden niet alleen de 
toernooibekers uitgereikt. Ook de JeugdGP prijzen in alle 
categorieën (A t/m H), de nieuwe jeugdratingoorkondes en –
stickers én de GP-prijzen voor senioren worden 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 in één open groep gespeeld in een Zwitsers 
systeem. 
Inschrijfgeld: € 7,50 per persoon 
Prijzen (bij 30 of minder deelnemers):  
A-groep (allen) : 1e € 100 2e € 75 
B-groep (rating <1850) : 1e € 50  2e € 30 
C-groep (rating< 1600) : 1e € 40  2e € 20 
Bij 31 of meer deelnemers wordt aan elke groep een derde prijs 
toegevoegd ter waarde van resp. € 30,- (A), € 20,- (B) en € 15,- (C)  
 

http://www.dsc-hengelo.nl/

