Algemeen Persoonlijk
Kampioenschap 2017

Van 8 september t/m 10 november zal het PK van de Haagse Schaakbond op zeven vrijdagavonden gehouden
worden, met uitzondering van 15 september, 6 oktober en 3 november (avonden voorafgaand aan KNSB-ronde). Er
wordt in twee groepen gespeeld: A (1650 en hoger) en B (1750 en lager). Het toernooi staat ook open voor leden
van verenigingen uit de LeiSB.
Kampioen is de HSB’er die het hoogst eindigt in groep A. Indien er minder dan 35 deelnemers zijn zal er in één
groep gespeeld worden.
Speelzaal: restaurant van Woonzorgcentrum ‘De Mantel’, Klaverweide 54, Voorburg.
De speelzaal is bereikbaar met lijn 2 en 6 (halte Essesteijn); Randstadrailstation Voorburg ‘t Loo (lijn 3 en 4) en
NS-station Den Haag Mariahoeve liggen op ongeveer 650 meter van de speelzaal. Voor het gebouw is gelegenheid
om kosteloos te parkeren.
Aanvang iedere ronde: 19.45 uur; 1e avond: 19.15 uur (i.v.m. aanmelding en betaling).
Bedenktijd: 1.35 uur p.p.p.p. + 10 seconden per zet.
Er kunnen drie byes worden opgenomen in ronde 1 t/m 6 (½ punt per bye); een bye in ronde 7 levert geen punt op.
Byes dienen zo veel mogelijk voor aanvang van het toernooi te worden doorgegeven.
Inschrijfgeld: 20 euro, te voldoen aan de zaal voor aanvang van de 1e ronde
Prijzenschema:
Groep A
1e prijs
250 euro
2e prijs
150 euro
3e prijs
100 euro

Groep B
1e prijs
2e prijs
3e prijs

125 euro
75 euro
50 euro

Ratingprijzen (categorieën tot 2000, tot 1800, tot 1600 en tot 1400):
1e prijs
50 euro
2e prijs
30 euro
3e prijs
20 euro
Aantal ratingcategorieën afhankelijk van deelname.
Aanmelden bij André Wagner (bij voorkeur per e-mail: amwagner@xs4all.nl; telefoon: 070-3825072)
Bij aanmelding doorgeven:
- Naam en vereniging
- Bye(s)
- Eventueel bezwaar tegen vooruitspelen
- E-mailadres of telefoonnummer onder welk u bereikbaar bent voor de duur van het toernooi
- De groep van voorkeur van spelers met een rating tussen 1650 en 1750

