
             

Limburgse Jeugd Grand-Prix 2022-2023 
 

Bij deze nodigen we alle jeugdschakers uit voor de Limburgse Jeugd Grand-Prix van het seizoen 2022-2023.  

Met gemiddeld bijna 80! Deelnemers per toernooi was de Jeugd Grand-Prix van vorig seizoen een geweldig 

succes! Natuurlijk hopen we daar dit seizoen nog een schepje bovenop te doen!  Heb je vorig jaar niet 

meegedaan? Kom dan dit jaar eens kijken hoe leuk het is. 

De Jeugd Grand-Prix zal dit jaar bestaan uit maar liefst 6 Toernooien.  

De opzet van alle  toernooien zal hetzelfde zijn: 

• Zaal open om 11.00 uur / inschrijven tot 11.30 uur / 1e ronde 12.00 uur / prijsuitreiking 17.00 uur. 

• Inschrijfgeld  € 6,- (Inclusief 1 consumptie en een zakje chips). 

• Iedereen speelt 7 ronden à 15 minuten p.p.p.p. 

• Ieder 40 minuten begint een nieuwe  ronde. 

• Er is géén pauze.  

• Geen ouders en/of begeleiders in de speelzaal tijdens de partijen. 

• De resultaten van de toernooien zullen ingediend worden voor rating verwerking. 

• Dagprijzen: 

o A Groep: 1e €25,- / 2e Beker / 3e Beker 

o B Groep: 1e €25,- / 2e Beker/ 3e Beker 

o C t/m H Bekers 

o 1 beker voor de best presterende bezoekende club of school 

Inschrijven kan  voor alle toernooien op één online formulier. De link naar dit formulier en verdere details 

vinden jullie op de “Jeugd Grand-Prix” pagina op de LISB website. 

(https://www.lisb.nl/jeugd/competities/jeugd-grand-prix). Let op! De inschrijving voor het Herfsttoernooi 

is geopend. Van alle volgende toernooien wordt de inschrijving pas geopend na afloop van het 

voorafgaande toernooi. 

De JGP 2022-2023 bestaat uit onderstaande toernooien. 

• Zondag 23 oktober 2022: Herfsttoernooi  (Tegelse SV)  

(tevens prijsuitreiking JGP 2021-2022) 

• Zondag 20 november 2022: 16e SAMSAM toernooi (DJC Stein)  

• Zondag 29  januari 2023: 17e SAMSAM toernooi (SV Voerendaal)  

• Zondag 5 maart 2023: 30e Van Spijk toernooi. (Venlose SV)  

• Zondag 23 april 2023: Koningstoernooi (Blerickse SV)  

• eind mei/begin juni 2023 jeugdtoernooi Maastricht (SV Maastricht)>>Datum volgt! 

We hopen jullie allemaal snel weer te zien op een van bovenstaande toernooien. 

Namens de LISB en de organiserende verenigingen, 

Jos Dumont. 

Jeugdleider LISB 


