Persoonlijke Jeugdkampioenschappen RSB
categorie C t/m H (behalve D): 4 en 5 januari 2019
De Boekenberg, Spijkenisse

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 januari 2019 wordt in De Boekenberg te Spijkenisse, door de
Rotterdamse Schaakbond in samenwerking met SV Spijkenisse, het RSB Jeugd
Schaakkampioenschap 2019 (PJK) gehouden.
De categorie C komt 2 dagen in actie en de categorieën E, en F/G/H één middag. Categorie
D speelt op 1 en 2 maart in Capelle aan den IJssel. Hiervoor ontvangt u later een aparte
aankondiging.

Vrijdag 4 januari:
Categorie C, ronde 1 t/m 3. Aanvang 1e speelronde om 10.00 uur; einde 17.45 uur.
Categorie E, ronde 1 t/m 7. Aanvang 1e speelronde om 12.30 uur
Prijsuitreiking categorie E staat gepland om 17.00 uur.
Zaterdag 5 januari:
Categorie C, ronde 4 t/m 7. Aanvang 1e speelronde om 9.30 uur; einde 20.30 uur. Mogelijk
nog barrages.
Prijsuitreiking categorie C staat gepland rond 21.00 uur.
Categorieën F/G/H, ronde 1 t/m 7. Aanvang 1e speelronde om 12.30 uur.
Prijsuitreiking categorie F/G/H staat gepland rond 17.00 uur.

De Boekenberg te Spijkenisse met aanduiding van de ingang van de schaakvereniging

Inschrijfgelden:
Categorie C: € 8,Categorie D: € 6,Categorieën E en F/G/H: € 5,Opmerking:
De leeftijdsgrenzen zijn afgestemd op de KNSB-reglementen voor de nationale
kampioenschappen:
Wil je ook aan meerdere categorieën of in een hogere categorie deelnemen, geef dat dan bij
de inschrijving aan. Per categorie moet apart worden ingeschreven.
A-1 jeugd t/m 20 jaar en A-2 meisjes t/m 20 jaar: Geboren in of na 1999
B-1 jeugd t/m 16 jaar en B-2 meisjes t/m 16 jaar: Geboren in of na 2003
C-1 jeugd t/m 14 jaar en C-2 meisjes t/m 14 jaar: Geboren in of na 2005
D-1 jeugd t/m 12 jaar en D-2 meisjes t/m 12 jaar: Geboren in of na 2007
E t/m H jeugd en meisjes t/m 10 jaar: Geboren in of na 2009 (resp. F:2010, G:2011, H:2012)
Het geboortejaar is leidend.
Van tevoren moet je aangeven als meisje of je in de meisjescategorie meespeelt of bij de
jeugd.
Aanmelding: per mail aan jeugdleider@r-s-b.nl met opgave van de volgende gegevens:
• KNSB-bondsnummer
• Naam
• Categorieën waarin je mee wilt spelen
Let op: geef duidelijk aan als meisje of je in de meisjescategorie meespeelt of bij de
jeugd meespeelt.
• Verenigingsnaam
• Meisje/jongen
• Geboortedatum
• Club(s)
Aanmelding voor cat. C en E is mogelijk tot uiterlijk donderdag 3 januari 2019.
Aanmelding voor cat. FGH is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 4 januari 2019.
Namens de organisatie,
Eduard Hartog
Jeugdleider RSB
Tel: 06-2323 7330
Email: eduard.hartog@gmail.com

Kees Verstraate
Jeugdleider Spijkenisse
Tel: 065 12345 27
Email: c.verstraate@chello.nl

