
Inbjudan Junior Open 2022 
 

Juniorturnering i snabbschack 29:e december 

Karlstad Junior Open är öppen för alla som under året fyller högst 14 år.   

Man måste också vara medlem i en schackklubb.   

Ifall man redan har en elo-rating så får den vara max 1600.   

Turneringen spelas samtidigt som Karlstad Open men i en separat lokal. 

 

Plats 

Elite Stadshotellet  Kungsgatan 22, 651 08 Karlstad. 

 

Spelformat 

Snabbschack, 5 ronder Schweizer. 

Betänketid: 10 min + 5 sek delay per drag. 

Spelare paras i två eller tre olika åldersgrupper beroende på antal. 

Grupperna är U14 (födda 2008-2011), (U10 födda 2011-2012) och U8 födda (2014 el senare). 

Partipoäng utdelas med 3 poäng för vinst, 2 poäng för remi och 1 poäng för förlust. 

Man får inte bjuda remi men det kan bli remi på andra sätt tex genom dragupprepning. 

 

Priser 

U14: Pokal (guld/silver) samt delar lika på 999 kr. 

U12: Pokal (guld/silver) samt delar lika på 999 kr. 

U10: Pokal (guld/silver) samt delar lika på 700 kr. 

U8: Pokal (guld/silver) samt delar lika på 500 kr. 

Alla andra som deltar i tävlingen vinner en medalj. 

Vid lika poäng avgör i första hand inbördes möte, därefter antal vinster, sedan kvalitetspoäng. 

 

 

 

https://goo.gl/maps/zcLuKUmgjm9eTdsN7


 

 

Anmälan 

Anmälan senast 20 december. 

https://member.schack.se/turnering/3297/anmalan 

Vid sjukdom gäller avanmälan fram till startdatum. 

 

Startavgift och betalning 

Startavgiften är 100 kr. 

De 5 först anmälda tjejerna betalar ingen startavgift. 

Betalning sker till Swishnummer 123 021 59 47 eller plusgirokonto 88 41 40-5. 

Ange spelarens namn vid betalning. 

International payments to BIC NDEASESS, IBAN SE12 9500 0099 6034 0884 1405 

Betalning ska vara oss tillhanda senast den 20:e dec. 

 

Speltider 

Personlig anmälan i hotellets lobby mellan kl 12.45-13.15 

Rond 1 13.30-14.00 

Rond 2 14.00-14.30 

Rond 3 14.30-15.00 

Rond 4 15.00-15.30 

Rond 5 15.30-16.00 

16.00 Prisutdelning 

 

Övrigt 

Vi bjuder på fika under turneringen. 

Åskådare är tillåtna i den mån det inte blir störande för spelarna. 

 

Kontakt 

Mattias Lestander, karlstad.schacksallskap@gmail.com  Tel: 070-92 00 922 

 

https://member.schack.se/turnering/3297/anmalan
mailto:karlstad.schacksallskap@gmail.com
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