
SV Haeghe Ooievaar organiseert  

 

op zondag 25 maart 2018 
de 6

e
 Grand Prix / 8

e
 Super GP 

van de Haagse Schaakbond 

 

 

VOOR WIE: Voor iedereen die schaken leuk vindt en geboren is in of na 1998. 

 

WAAR: Hofstad Mavo Havo, Albardastraat 25, 2555 XP Den Haag  

Randstadrail 3, halte De Savornin Lohmanplein 
Randstadrail 2, halte Walnootstraat 
bus 21, halte Groen van Prinstererlaan 

 
WANNEER: Zondagmiddag 25 maart van 13.00 tot 17.00 uur. Inschrijven vanaf 12.30 tot 

13.00 uur. Laten we de rij kort houden: elk kind betaalt bij zijn jeugdleider en 
die gaat in de rij staan. 

 

KOSTEN:  € 6 per persoon. Inclusief consumptiebon. Gepaste betaling a.u.b. 
 
 

AANMELDEN: Schrijf in via het onlineformulier: 

http://www.haagseschaakbond.nl/gp/aanmelden/    
Inschrijvingen worden bevestigd door een melding van het formulier. De 
inschrijving sluit op donderdagavond 23 maart. Het is raadzaam vroegtijdig in 
te schrijven om teleurstellingen te voorkomen. Maximum aantal deelnemers is 
180. Van nieuwe deelnemers is de juiste gespelde voor- en achternaam, 
geboortedatum (invullen bij de opmerkingen), speelsterkte en eventueel de 
schaakvereniging vereist. Bij bekende deelnemers is de naam en het KNSB-
relatienummer voldoende.  
 

 

SYSTEEM: Iedereen speelt tegen even sterke tegenstanders in groepen van 6. 

Bedenktijd 20 minuten per persoon per partij. In de lagere groepen wordt er 
2x tegen elkaar gespeeld zonder klok.  
Voor de top zijn geen Formule 1 groepen, maar wel Super GP groepen voor 
spelers > rating 1200. Spelers kunnen inschrijven voor de Super GP door bij 
aanmelding Super-Grand Prix te vermelden. Er wordt bij de Super GP 
gespeeld in vierkampen met een bedenktijd van 30 min. p.p.p.p. + 5 sec. per 
zet vanaf zet 1. Noteren is verplicht!   

 

PRIJZEN: In elke groep zijn 3 prijzen(!). En bij gelijk eindigen op de derde plaats is er 

een troostprijs voor de niet-prijswinnaar. Elk resultaat telt mee voor de 
totaalstand van de Grand Prix cyclus van de Haagse Schaakbond.  

 

Contact: De organisatie is bereikbaar via evbreugel@hetnet.nl of  

 06-41842824 (Eric van Breugel) 
 
 

Meer nieuws over de Grand Prix toernooi is te op de website van de HSB 
(www.haagseschaakbond.nl). 
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