
Persoonlijk 

Jeugdkampioenschap 
2014/2015 

 

21, 23 en 24 februari 2015 
 

 

Categorie A en B (A: geboren in of na 1995; B: geboren in of na 1999) 

Zes ronden zwitsers, speeltempo: 35 zetten in 1u30 + 15 min. pppp. 

Speelschema: 21/2 11u00 en 14u40, 23/2 11u00 en 14u40, 24/2 10u00 en 13u40. 

 

Categorie C (geboren in of na 2001) 

Zeven ronden zwitsers (45 min. pppp) 

Speelschema  : 23 februari 11u00, 12u40, 14u20, 16u00;  

         24 februari 12u00, 13u40, 15u20. 

 

Categorie D (geboren in of na 2003) 

Negen ronden zwitsers (30 min. pppp) 

Speelschema  : 23 februari 11u00, 12u10, 13u20, 14u30, 15u40,  

         24 februari 12u00, 13u10, 14u20, 15u30. 

 

Categorie E (geboren in of na 2005) 

Toernooivorm: zeven ronden zwitsers (15 min. pppp) 

Speelschema : 21 februari 13u00, 13u40, 14u20, 15u00, 15u40, 16u20, 17u00. 

 

Categorie F/G/H (geboren in of na 2006/2007/2008)  

Toernooivorm: zeven ronden zwitsers, 15 min. pppp  

Speelschema: 23 februari 13u00, 13u30, 14u00, 14u30, 15u00, 15u30, 16u00. 

 

Alle speeltempi en toernooivormen zijn onder licht voorbehoud (afhankelijk 

van deelnemersaantallen); ook kunnen afhankelijk van het deelnemersveld 

categorieën worden samengevoegd. 
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• In alle categorieën wordt gespeeld om twee titels:  

NOSBO-jeugdkampioen 2014/2015 categorie _ en  

NOSBO-meisjeskampioen 2014/2015 categorie _. 

• Alle categorieën staan ook open voor deelnemers die qua leeftijd nog niet in 

de betreffende categorie vallen (bijv. een C-speler mag ook meedoen aan het 

A- of B-kampioenschap; het E-kampioenschap staat ook open voor F en lager).  
 

Registratie 

A/B : 21 februari 10u30-10u45 

E  : 21 februari 12u15-12u45 

C, D : 23 februari 10u30-10u45 
 

Plaats 

Denksportcentrum Jannes van der Wal, Oliemuldersweg 43, 9713 VA Groningen 

 

Inschrijfgeld & prijzen 

€ 5,-; prijzen (per categorie): 3 bekers, + 1 beker voor het beste meisje. 

 

Overig 

Noteren is verplicht in de categorieën A t/m D. 

De partijen zullen zo mogelijk worden ingevoerd en gepubliceerd. 

Alle partijen tellen mee voor de Noordelijke en de KNSB-jeugdrating. 

Dit kampioenschap is tevens de voorronde voor de Nederlandse 

jeugdkampioenschappen (zie ook onder Lidmaatschap).  
 

Lidmaatschap 

Voor ALLE categorieën geldt dat deelnemers op 20 februari 2014 lid moeten 

zijn van de NOSBO, dat wil zeggen: officieel ingeschreven bij een bij de 

NOSBO aangesloten vereniging of 'persoonlijk lid'. Hierop zijn geen 

uitzonderingen mogelijk.  

Deelnemers hoeven niet in het NOSBO-gebied te wonen; FSB-leden kunnen 

ook meedoen, mits zij (dubbel)lid zijn van de NOSBO. 

 

Inschrijven 

Via het inschrijfformulier op http://nosbo.nl/jeugd/PJK_1415.html; 

vragen en opmerkingen zijn welkom op Jeugd@nosbo.nl. 
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