
OSBO Persoonlijk Jeugdkampioenschap 2014 
Kom schaken in de kerstvakantie! 

 

In de kerstvakantie van 2014 kun je in Apeldoorn weer lekker schaken op het OSBO 

jeugdkampioenschap. De E-categorie speelt op 30 december, de categorieën A, B, C 

en D spelen op 2 en 3 januari. Meld je dus snel aan en kom schaken in de vakantie! 

 

In alle categorieën van het PJK zijn behalve OSBO-titels ook meerdere plaatsen te 

verdienen voor de gesloten Nederlandse Jeugdkampioenschappen 2015. 

Deelnemers dienen lid van de OSBO te zijn (via de schaakvereniging of persoonlijk). 

Er wordt dit jaar gespeeld op Veluws College Mheenpark 

Adres: Zilverschoon 43, 7322 GG Apeldoorn    

Het schoolgebouw ligt in de wijk Zevenhuizen,  en is goed bereikbaar per 

stadsbus (lijn 8 en 9) en streekbus (201 en 203 richting Zwolle).  

Er wordt gespeeld in de volgende leeftijdscategorieën: 

Categorie E, geboren na 2004, 10 ronden Zwitsers, 15 min. p.p.p.p. 

Categorie D, geboren na 2002, 10 ronden Zwitsers, 30 min. p.p.p.p. 

Categorie C, geboren na 2000,    8 ronden Zwitsers, 50 min. p.p.p.p. 

Categorie B, geboren na 1998,    6 ronden Zwitsers, 1.20 min. + 0.10 per zet 

Categorie A, geboren na 1994,    6 ronden Zwitsers, 1.20 min. + 0.10 per zet 

NB: de organisatie kan op basis van deelnemersaantallen besluiten tot aanpassingen 

 

Programma: 

Dinsdag 30 december 2014: cat. E start om 10.00 u, aanmelden tot 09.45 uur. Prijsuitreiking: 17.30 u. 

Vrijdag 2 januari 2015:   categorieën A en B starten om 09.30 uur. Aanmelden tot 09.15 uur. 

                                             categorieën C en D starten om 10.00 uur. Aanmelden tot 09.45 uur. 

Zaterdag 3 januari 2015: categorieën A en B starten om 09.30 uur.  Prijsuitreiking: circa 19.00 uur. 

                                             categorieën C en D starten om 10.00 uur.  Prijsuitreiking: circa 17.30 uur. 

Inschrijfgeld (te betalen aan de zaal): 

Categorieën A en B: € 12,50; categorieën C en D: € 7,50; categorie E: € 6,00.  

E-spelers, die ook in de D-categorie willen spelen betalen in totaal slechts € 10,00. 

Prijzen: Wisselbekers en OSBO-prijzen voor de kampioen en kampioene per categorie.  

Plaatsen voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap. Eremetaal in elke categorie.  

In de E-categorie zijn er ook prijzen voor de beste speler van elk geboortejaar.  

Prijzengeld in de A en B categorie: A-categorie: €50, €30 en €20.   B-categorie: €40, €25 en €15. 

Alle resultaten tellen mee voor de KNSB-jeugdrating en OSBO-jeugdrating.  

De resultaten van de categorieën A en B tellen daarnaast ook mee voor de KNSB-rating. 

Aanmelden kan t/m zondag 28 december 2014 bij dhr. Harald van Riessen. 

E-mail: riessen@versatel.nl    Telefoon: 06-51157912 

Graag onder vermelding van: naam, geboortedatum, KNSB-nummer, telefoonnummer en vereniging.  

Ook voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u uiteraard contact opnemen met dhr. van Riessen.  

Zie ook www.osbo-jeugd.nl voor informatie. 

 

http://www.osbo-jeugd.nl/

