
SG Rijswijk organiseert

op 27 mei een Grand Prix

_____________________________________________

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

WAAR: Christelijk Lyceum Delf, Molenhuispad 1, 2614 GE  Delf
Bereikbaar per OV: vanaf staton Delf met bus 61 naar Delf Kuyperdijk (halte
Van der Lelijstraat) of bus 37 naar Den Haag Leyenburg (halte 
Componistenpad)

WANNEER: zondag 27 mei 2018 van 13.00 tot 17.00 uur
Aanmelden 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 consumptebon. Gepaste betaling a.u.b.

AANMELDEN: Het is raadzaam vroegtjdig in te schrijven om teleurstellingen te voorkomen. 
Inschrijving bij voorkeur via het onlineformulier: 
htp://www.haagseschaakbond.nl/gp/aanmelden/
Inschrijvingen worden bevestgd door een melding van het formulier.
De inschrijving sluit op vrijdag 25 mei 2018.
Bij problemen mailen naar maxkanbier@gmail.com
Van nieuwe deelnemers is de juist gespelde voor- en achternaam, 
geboortedatum (invullen bij de opmerkingen), speelsterkte en eventueel de 
schaakvereniging vereist. Bij bekende deelnemers is de naam en het KNSB-
relatenummer voldoende.
Inschrijving op de speeldag zelf kost € 10. De organisate houdt zich het recht 
voor om die spelers in één groep te plaatsen.

SYSTEEM: Iedereen speelt tegen even sterke tegenstanders.
De bedenktjd is 20 minuten per persoon per partj. In de lagere groepen 
spelen de kinderen twee keer tegen elkaar zonder klok.
De topgroepen bestaan uit 4 spelers.

RATING: De toernooiresultaten tellen mee voor de KNSB-jeugdratng. Ook de indeling 
vindt plaats volgens deze ratng.

PRIJZEN: Geldprijzen in de Formule-groepen en in alle andere groepen zijn drie bekers 
te winnen. Bij gelijk eindigen op de 3e plaats is er een troostprijs voor de 
niet-prijswinnaar. Elk resultaat telt mee voor de totaalstand van de Grand-
Prixcyclus van de Haagse Schaakbond.

CONTACT De organisate is bereikbaar via Harm Gerlings (harmphie@gmail.com  of  
06-81482752)

__________________________________________________________________________________
Dit seizoen worden acht Grand-Prixtoernooien gehouden. Alle informate kan worden gevonden op:
htp://www.haagseschaakbond.nl/grandprix
__________________________________________________________________________________

http://www.haagseschaakbond.nl/grandprix


SG Rijswijk organises

on May 27 a Grand Prix

_____________________________________________

FOR WHO: For everyone who likes to play chess who is born 1998 or later.

WHERE: Christelijk Lyceum Delf, Molenhuispad 1, 2614 GE  Delf
Can be reached by public transport as follows: from staton Delf by bus 61 to
Delf Kuyperdijk (stop Van der Lelijstraat) or bus 37 to Den Haag Leyenburg 
(stop Componistenpad)

WHEN: Sunday May 27, 2018 from 13 hrs to 17 hrs
Arrival and confrmaton of subscripton between 12.30 hrs and 13 hrs.
To avoid queues: please pay your teacher. He/she will pay the organizers.

COST: € 6 per person. One consumpton included.

SUBSCRIBE: We advise early subscripton to avoid disappointments. We kindly request 
that you use the online form on our website: 
htp://www.haagseschaakbond.nl/gp/aanmelden/
Subscriptons will be confrmed by an announcement on top of this form.
The subscripton for this tournament closes on Friday May 25, 2018
In case of problems, please send an email to: maxkanbier@gmail.com
New players should provide: correctly spelled full name, date of birth (in feld
‘remarks’), estmated level and chess club, if applicable.
From players who are familiar with Grand Prix tournaments, name and 
relaton number will be sufcient.
Subscriptons on the day of the tournament will cost € 10. The organisaton 
may put these partcipants in one group.

SYSTEM: Everyone plays against opponents of the same level, in groups of 6 players.
Playing tme 20 minutes per person per game. In the lower levels the children
play twice against each other without a clock.
The top groups consist of four players only.

RATING: The tournament results count for the youth ratng.
This ratng also determines the group layout.

PRIZES: Money in the Formula groups, and in all other group three trophies can be 
won. There are consolaton prizes for equal fnishers in 3rd place without a 
trophy. Every result counts for the total ranking of the Grand Prix tournament
cycle of the Hague Chess Federaton.

CONTACT The organisaton of the tournament can be reached through Harm Gerlings 
(harmphie@gmail.com  or  06-81482752)

__________________________________________________________________________________
This season eight Grand Prix tournaments will be played. All informaton can be found on:
htp://www.haagseschaakbond.nl/grandprix
__________________________________________________________________________________

http://www.haagseschaakbond.nl/grandprix

