
Uitnodiging                   Uitnodiging 
 

 

SV Leiderdorp organiseert op verzoek van de jeugdcommissie van de LSB het 

 

Persoonlijk Kampioenschap van de LSB 

in categorieën A, B, C en D (jeugd algemeen) 
 
Bij deze nodig ik uw jeugdleden uit om hieraan deel te nemen. De kampioenschappen 

gelden tevens als voorronde voor de nationale kampioenschappen die van zaterdag  

26 april t/m zondag 4 mei 2014 te ?? (categorieën A, B en C) en van 29 t/m 31 mei 2014 

te Rijswijk (categorie D) zullen worden gehouden.  

De volgende plaatsen zijn te verdienen: 

Cat. A:   1 x jeugd      Cat. B: 1 x jeugd       Cat. C: 1 x jeugd      Cat. D: 3 x jeugd 

                                           1 x meisje                3 x meisje 

 

Data en locatie: 

Deze LSB persoonlijke kampioenschappen worden gespeeld op: 

zaterdag 25 januari 2014 

zondag 26 januari 2014 

zondag 2 februari 2014 

Locatie: basisschool Kastanjelaan, Kindcentrum ‘De Brink’, Kastanjelaan 6 te Leiderdorp.  

 

Categorieën: 

Categorie A: voor schakers t/m 20 jaar, d.w.z. geboren in 1994 of later 

Categorie B: voor schakers t/m 16 jaar, d.w.z. geboren in 1998 of later 

Categorie C: voor schakers t/m 14 jaar, d.w.z. geboren in 2000 of later 

Categorie D: voor schakers t/m 12 jaar, d.w.z. geboren in 2002 of later 

 

Speeltempo: 

Categorie A en B:  1 uur en 45 minuten voor 40 zetten en vervolgens 15 minuten voor 

de rest van de partij (per persoon per partij). 

Categorie C: 1 uur en 15 minuten voor 35 zetten en vervolgens 15 minuten voor 

de rest van de partij (per persoon per partij). 

Categorie D: 50 minuten per persoon per partij.  

 

Noteren van de partijen is verplicht! 

 

Aanvangstijden: 

Categorie A en B:  09.30 uur 

Categorie C: 10.30 uur 

Categorie D: 12.00 uur  (zaterdag 25 januari 13.00 uur i.v.m. open dag  

Stedelijk Gymnasium locatie Athena (Fruinlaan) 

Indien het aantal aanmeldingen daar aanleiding toe geeft, kunnen de aanvangstijden nog 

gewijzigd worden. 

  

Aanmelden:  

Uiterlijk zaterdag 18 (!) januari 2014  

Uitsluitend per e-mail bij SV Leiderdorp:  

 

Roald Vahl    Van de deelnemers moet vermeld  worden:  

E-mail: r.vahl@hetnet.nl   . voor- en achternaam 

Info tel: 06 11433867   . geboortejaar 

    . club- en KNSB-lidmaatschapsnummer 


