
	  
	  

De	  Delftsche	  Schaakclub	  organiseert	  op	  

1	  Juli	  2017	  de	  8ste	  HSB	  Grand	  Prix	  
____________________________________________	  

VOOR	  WIE:	  	   Voor	  iedereen	  die	  schaken	  leuk	  vindt	  en	  geboren	  is	  na	  1996.	  

WAAR:	   	   Sportcampus	  Den	  Haag	  (!),	  Meester	  P.	  Droogleever	  Fortuynweg	  22	  
	   	   	   2553	  SR	  Den	  Haag.	  Te	  bereiken	  met	  tram	  9,	  bus	  23,	  25	  en	  51	  	  
WANNEER:	  	   Zaterdagmiddag	  1	  juli	  van	  11.30	  tot	  15.30	  (LET	  OP	  aangepaste	  tijd!!!).	  
	   	   	   Inschrijven	  vanaf	  11.00	  tot	  11.30	  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.	  	  
AANMELDEN:	   Het	  is	  raadzaam	  vroegtijdig	  in	  te	  schrijven	  om	  teleurstellingen	  te	  voorkomen.	  

Schrijf	  in	  bij	  voorkeur	  via	  het	  onlineformulier:	  
http://www.haagseschaakbond.nl/gp/aanmelden/	  
Inschrijvingen	  worden	  bevestigd	  door	  een	  melding	  boven	  het	  formulier	  
De	  inschrijving	  sluit	  op	  vrijdagavond	  29	  juni.	  Bij	  problemen	  mailen	  naar	  
aanmeldengp@haagseschaakbond.nl	  
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.	  
(Clubspelers	  kunnen	  ook	  de	  strook	  inleveren	  bij	  hun	  jeugdleider)	  

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.	  
In	  de	  formule	  groepen	  wordt	  gespeeld	  in	  4	  tallen.	  	  

RATING:	  	   	   De	  toernooiresultaten	  tellen	  mee	  voor	  de	  KNSB-‐jeugdrating.	  	  
Ook	  de	  indeling	  zal	  plaatsvinden	  volgens	  deze	  rating.	  	  

PRIJZEN:	  	   In	  elke	  groep	  zijn	  3	  bekers(!)	  te	  verdienen.	  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.	  In	  
de	  hoogste	  groepen	  zijn	  er	  geldprijzen	  van	  10	  en	  5	  euro	  voor	  de	  nummers	  1	  
en	  2.	  

___________________________________________________________________________	  
Dit	  seizoen	  zijn	  er	  8	  Grand	  Prix	  toernooien	  gepland.	  Alle	  informatie	  is	  hier	  terug	  te	  vinden:	  
http://www.haagseschaakbond.nl/grandprix.	  Ook	  de	  GP	  poster	  is	  hier	  te	  downloaden.	  
___________________________________________________________________________	  
Naam:	  	  
doet	  mee	  aan	  de	  Grand	  Prix	  in	  Den	  Haag	  op	  zaterdag	  1	  juli	  
(inleveren	  bij	  de	  jeugdleider	  van	  je	  club)	  


