7e jeugdweekendtoernooi
van de
Haagse Schaakbond
Speellocate

Verenigingsgebouw Kameleon
Veldzicht 20, 2543 RT Den Haag
Tel. 070-329.04.53

Speeldata

Zaterdag 21 en zondag 22 december 2019

Aanmelding

Zaterdag tussen 9.00 uur en 9.45 uur

Rondetjden AB

Zaterdag 10.15 uur, 12.45 uur, 15.15 uur, 19.00 uur
Zondag 10.00 uur, 12.30 uur, 15.00 uur

Rondetjden C

Zaterdag 10.15 uur, 11.45 uur, 13.15 uur, 14.45 uur, 16.15 uur, 19.00 uur
Zondag 10.00 uur, 11.30 uur, 13.00 uur, 14.30 uur 16.00 uur

Speeltempo

Groep AB: 7 rondes Zwitsers met 60 min.p.p.p.p. + 5 sec. per zet vanaf zet 1
Groep C: 11 rondes Zwitsers met 35 min.p.p.p.p. + 5 sec. per zet vanaf zet 1

Bye

Het is mogelijk een bye te nemen (½ punt) in ronde 1-4 in de AB-groep en in ronde 1-6 in de C-groep.

Prijzen

Groep A (ratng > 1500): 1e prijs € 150, 2e prijs € 75, 3e prijs € 25
Groep B (ratng 1000-1500): 1e prijs € 50, 2e prijs € 30, 3e prijs € 20
Groep C (ratng < 1000): bekers voor beste drie
Bij gelijk eindigen worden geldprijzen gedeeld.
Een spektakel- en een prestateprijs.
De organisate behoudt zich het recht voor om groepen samen te voegen.
Prijzen zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen en kunnen aangepast worden.

Inschrijfgeld

€ 25,- bij aanmelding aan de zaal te voldoen.

Contactpersoon

Max Kanbier: jeugdleider@haagseschaakbond.nl, jeugdleider HSB.

Aanmelding

Uitsluitend via mail naar André Wagner: amwagner@xs4all.nl
Aanmelding uiterlijk tot donderdag 19 december 2019 onder vermelding van
naam, club/school, geboortedatum, ratng, bye, allergieën/vegetarisch.

Bijzonderheden

Het toernooi staat open voor alle spelers geboren in 2000 of later.
Voor het avondeten op zaterdag worden consumptebonnen verstrekt. Na het
eten volgt nog een avondpartj.
Op beide dagen is een analist aanwezig via het Rob Bruniafonds.
Diverse partjen kunnen online gevolgd worden.

Prijsuitreiking

Zondagmiddag rond 17.30 uur.

Ratng

Resultaten worden doorgegeven aan de ratngcommissaris van de KNSB. Tevens
tellen ze mee voor de cyclus van de Super-GP.

7th youth weekend tournament
of the
Hague Chess Federaton
Locaton

Verenigingsgebouw Kameleon
Veldzicht 20, 2543 RT Den Haag
Tel. 070-3290453

Dates

Saturday 21 and Sunday 22 December 2019

Arrival at the venue

Saturday between 9.00 hrs and 9.45 hrs

Rounds start AB

Saturday 10.15 hrs, 12.45 hrs, 15.15 hrs, 19.00 hrs
Sunday 10.00 hrs, 12.30 hrs, 15.00 hrs

Rounds start C

Saturday 10.15 hrs, 11.45 hrs, 13.15 hrs, 14.45 hrs, 16.15 hrs, 19.00 hrs
Sunday 10.00 hrs, 11.30 hrs, 13.00 hrs, 14.30 hrs, 16.00 hrs

Playing tme

Group AB: 7 round Swiss 60 mins. + 5 secs. increrment
Group C: 11 round Swiss 35 mins. + 5 secs. increment

Bye

It is optonal to take one bye (worth ½ point) in round 1-4 in group AB and in
round 1-6 in group C.

Prizes

Group A (ratng > 1500): 1st prize € 150, 2nd prize € 75, 3rd prize € 25
Group B (ratng 1000-1500): 1st prize € 50, 2nd prize € 30, 3rd prize € 20
Group C (ratng < 1000): trophies for the top three
When players end with an equal number of points money prizes will be devided
equally.
Prizes for the most spectacular game and the best performance.
If there are not enough subscriptons the organizaton reserves the right to
combine groups or reduce the number of prizes.

Entrance fee

€ 25, payable at the venue on the day of arrival.

Contact

Max Kanbier: jeugdleider@haagseschaakbond.nl, youth coordinator HSB

Subscripton

Exclusively by mail to André Wagner: amwagner@xs4all.nl
Subscripton closes on Thursday 19 December 2019; please provide name,
chessclub/school, date of birth, ratng, bye, allergies/vegetarian.

Details

The tournament is open to all players born 2000 or later.
For the Saturday evening meal vouchers will be distributed. Afer the meal an
evening round will be played.
Both days a coach will be present through the Rob Bruniafonds.
Several games can be followed online.

Award ceremony

Sunday afernoon around 17.30 hrs.

Ratng

Results will be reported for KNSB ratng, as well as the Super-GP cycle.

