Zaterdagmiddag 23 september 2017
organiseert de Rotterdamse Schaakbond in samenwerking met Schaakclub PASCAL

het Ideko RSB Grand Prix jeugdschaaktoernooi
Ideko is dit seizoen het eerste uit een serie van 8 GP toernooien in de Rotterdamse regio.
Een overzicht van de hele RSB Grand Prix cyclus vind je op de achterzijde van dit affiche!

Het toernooi vindt plaats in het Denksportcentrum van Papendrecht, V.d.Palmstraat 12, 3351 HA.
Aanvang 13.00 uur, prijsuitreiking 17.00 uur. Zorg dat je uiterlijk 12.45 uur aanwezig bent.
Meedoen? Meld je aan via GrandPrixRSB@gmail.com. Vermeld naam, geboortedatum, rating/stap,
club/school en indien beschikbaar het KNSB-lidmaatschapsnummer. Je krijgt een bevestiging terug.
De inschrijving sluit op vrijdagavond 22 september 2017 om 24.00 uur.
Op de speeldag zelf worden er geen aanmeldingen meer geaccepteerd.
Meedoen kost € 5,00 (contant aan de zaal) en daar krijg je ook nog een consumptie voor.
Heb je je aangemeld maar ben je op het laatste moment toch verhinderd? Bel dan 06–12.551.089.

Voor wie zijn de GP toernooien?
Voor iedereen die schaken een leuke sport vindt en niet ouder is dan 16 jaar.
Meedoen kost € 5,00 per toernooi en daarbij krijg je dan ook een consumptie.
Hoe is de opzet van een GP toernooi?
Er wordt op een middag van 13.00 tot 17.00 uur gespeeld in achtkampen. De bedenktijd in elk van de
7 speelronden is 15 minuten per persoon per partij. In elke groep zitten kinderen die ongeveer net zo
goed kunnen schaken. Per groep zijn er vier prijzen te winnen.
Hoe werkt de Grand Prix cyclus?
Op elk toernooi zijn er Grand Prix punten te verdienen voor het algemeen eindklassement. Van elke
speler tellen de 5 beste toernooiresultaten mee. Ook voor het eindklassement zijn prijzen te winnen.
Deze worden direct na afloop van het laatste toernooi uitgereikt. Meer info op www.r-s-b.nl/GP.

RSB Grand Prix 2017/2018
Daarvan wil je geen toernooi missen!
Ideko is dit seizoen het eerste uit een serie van 8 GP toernooien in de Rotterdamse regio.
Een overzicht van de hele RSB Grand Prix cyclus:

#

Dag Datum

Plaats

Toernooi

Organisatie i.s.m.

Contactpersoon

1 Za

23 sep

Papendrecht

Ideko

PASCAL

Hans van den Beukel

2 Za

18 nov
of 2 dec

Hellevoetsluis OJKP

Pionier

Jan van Huizen

3 Wo

27 dec

Capelle

OCJK

CSV

Björn Hartog

4 Za

17 feb

Sliedrecht

Alblasserwaard SV Sliedrecht

Mark van Hulst

5 Za

24 mrt

Rotterdam

IJsselmonde

Barendrecht/
IJsselmonde

Stanley Brabers

6 Za

21 apr

Maassluis

Maassluis

SV Maassluis

Marcel Bergen

7 Zo

27 mei

Rotterdam

RIJST

RSR Ivoren Toren

Angelo Ayala

8 Za

23 jun

Rotterdam

Onésimus

Onésimus

Ruud Neumeijer

Noteer deze data in je agenda! Dan hoef je geen toernooi te missen!

