Open Schaakkampioenschap van Arnhem 2022
Het toernooi wordt gehouden op

vrijdag 23 tot en met zondag 25 september
Gespeeld worden 6 ronden Zwitsers, speeltempo 1.40 uur p.p.p.p met een increment van 10 seconden per
zet vanaf zet 1. Het is in de eerste 5 ronden twee keer mogelijk een bye te nemen, mits aangevraagd voor
aanvang van het toernooi. U krijgt voor die ronde(n) een half punt. Deelname uitsluitend mogelijk voor
(rating)leden van de KNSB.
De verdeling van de ronden op de wedstrijddagen is als volgt:
Vrijdag 23 september Zaterdag 24 september
Aanmelding: 18:15 - 19:00 uur
2e ronde 09:30 - 13:30 uur
Opening
19:20 - 19:30 uur
3e ronde 14:00 - 18:00 uur
e
1 ronde
19:30 - 23:30 uur
4e ronde 19:00 - 23:00 uur

Zondag 25 september
5e ronde 09:30 - 13:30 uur
6e ronde 14:00 - 18:00 uur
prijsuitreiking ca. 18.00 uur

De indeling vindt plaats naar Elo-sterkte in twee groepen. Spelers met een rating boven 1850 worden niet tot
de tweede groep toegelaten. Spelers met een rating onder 1750 worden niet tot de eerste groep toegelaten.
De organisatie behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht van deze regels af te wijken.

Speellokaal:
Dagbesteding Het Pleijwerk, Vlamoven 22-24, Arnhem (Presikhaaf – Bedrijventerrein IJsseloord 1).
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
Groep 1
€ 400,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 125,00
Groep 2
€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 75,00
Zowel in groep 1 als 2 zijn verder ratingprijzen van € 50,00 en € 25,00 te winnen.

Prijzen:

5e prijs
€ 75,00
€ 50,00

Rating:
De resultaten worden doorgegeven aan de KNSB t.b.v. de ratingverwerking.

Inschrijving tot donderdag 22 september 21.00 uur (maximaal 100 deelnemers):
met vermelding KNSB- of clubrating bij:
Ruud Wille e-mail: ASVschaken@gmail.com

Inschrijfgeld:
A-groep: € 30,00 (IGM/IM vrijgesteld van inschrijfgeld)
B-groep: € 25,00
Het aantal byes heeft geen invloed op de hoogte van het inschrijfgeld.
Het inschrijfgeld moet betaald worden aan de speelzaal.

Hotel- en pensionaccommodaties:
Inlichtingen over hotel- en pensionaccommodaties kunt u verkrijgen bij de plaatselijke VVV, telefoon: 0900 –
1122344 Site: https://www.visitarnhem.com

Organisatie
Bestuur Arnhemsche Schaakvereeniging (ASV)
www.asv-schaken.nl

