
In samenwerking met DD organiseert de Haagse Schaakbond de
fnale van het Persoonlijk Kampioenschap in de categorie A en B

Speellocate Natonaal Schaakgebouw, Van Speijkstraat 1 in Den Haag.
Het Natonaal Schaakgebouw bezit op dit moment nog geen kantne. Neem daarom 
je eten en drinken mee. Voor kofe en thee wordt gezorgd.

Let op! Betaald parkeren. De mogelijkheid bestaat om grats te parkeren in de 
ambassadewijk (Zorgvliet), maximaal 10 minuten lopen van de speelzaal 
(htp://mediablend.nl/denhaag/parkeren/). Het openbaar vervoer: Randstadrail 3, 
HTM tramlijn 16 (halte Van Speijkstraat), bus 24 (halte Laan van Meerdervoort).

Speeldata Zondag 13 en 27 januari 2019

Aanmelding Als je wilt meedoen, schrijf je dan in voor vrijdag 11 januari.
Bij te weinig aanmeldingen vervalt het toernooi. Dit wordt dan op zaterdag 12 januari
gecommuniceerd naar de deelnemers.
Uitsluitend via mail naar Adri Voermans: adri.voermans@outlook.com
Wij verwachten dat spelers om 9.00 uur aanwezig zijn.

Rondetjden Op beide dagen begint de 1e ronde om 9.15 uur. We verwachten beide dagen rond 
17.00 uur af te kunnen sluiten. Het kan zijn dat we op de laatste zondag met een 
barrage moeten afsluiten. Bij 6 of minder deelnemers zullen alle partjen op 13 
januari afgerond worden.

Speeltempo 45 minuten per persoon per partj met een bijtelling van 10 sec. per zet.

Indeling Er wordt een Round-Robincompette gespeeld in 1 groep. Iedereen speelt één keer 
tegen elkaar. Bij meer dan 10 deelnemers wordt in een Zwitsers systeem gespeeld.

Ratng De resultaten worden voor de jeugdratng doorgegeven aan de KNSB. Noteren is 
verplicht tot 5 minuten op de klok.

Prijzen Bekers voor beide categorieën, aantal afankelijk van het aantal deelnemers.

Inschrijfgeld € 10,- bij aanmelding aan de zaal te voldoen.

Wedstrijdleiders Adri Voermans en Louis Wulfers

Contactpersoon Adri Voermans
tel. 06-010050193; e-mail: adri.voermans@outlook.com

Bijzonderheden In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er geen plaatsen meer te verdienen voor 
het NK. De winnaars van beide categorieën mogen zich HSB-kampioen noemen.
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