
Inbjudan Karlstad Open 2022 

 

Plats 

Elite Stadshotellet, Kungsgatan 22, 652 24 Karlstad.  

 

Spelformat 

Karlstad Open är en öppen turnering för alla som är medlemmar i en svensk schackklubb eller FIDE-

registrerade i ett annat land.  

Totalt spelas 8 ronder FIDE-Schweizer. Alla ronder Elo-registreras.  

Betänketid rond 1-2:  15 min + 5 sek tilläggstid per drag.  

Betänketid rond 3-8:  90 min + 30 sek tilläggstid per drag. 

Partipoäng utdelas med 3 poäng för vinst, 1 poäng för remi och 0 poäng för förlust (3-1-0). 

I sista ronden får inga remianbud göras före 31:a draget. 

 

Startavgift & betalning 

Startavgift seniorer 900 kr, juniorer 650 kr. 

De 5 först anmälda damerna betalar ingen startavgift. 

GM betalar ingen startavgift. 

Startavgiften ska vara oss tillhanda senast 15 december. 

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

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

OBS! Ange spelarens namn vid betalning. 

Anmälan 

Webbanmälan: https://member.schack.se/turnering/3288/anmalan 

Sista anmälningsdag 26:e december. 

Logi 

Elite stadshotellet erbjuder turneringsdeltagare: 

Standard Enkelrum 850 kr.  

Standard Litet dubbelrum (Queen) 850 kr enkel, 1100 kr dubbel.  

Standard Dubbelrum 1000 kr enkel, 1100 kr dubbel. 

Lunch kan beställas för 150 kr/portion. 

För att boka rum och/eller lunch kontakta hotellet: info.karlstad@elite.se  054-29 30 00. 

 

 

https://goo.gl/maps/zcLuKUmgjm9eTdsN7
https://handbook.fide.com/chapter/C0401
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elo-rating
https://member.schack.se/turnering/3288/anmalan
https://member.schack.se/turnering/3288/anmalan
https://elite.se/sv/hotell/karlstad/stadshotellet/
https://elite.se/sv/hotell/karlstad/stadshotellet/
https://elite.se/sv/hotell/karlstad/stadshotellet/
https://elite.se/sv/hotell/karlstad/stadshotellet/
mailto:info.karlstad@elite.se


 

Tider 

27/12 

Personlig anmälan i hotellets lobby 12.30 - 14.30. 

Rond 1   15.00-15.45     15 min + 5 sek/drag 

Rond 2   16.00-16.45 

Rond 3   18.00-22.30     90 min + 30 sek/drag 

28/12 

Rond 4   10.00-14.30 

Rond 5   15.30-20.00 

29/12 

Rond 6   10.00-14.30 

Rond 7   15.30-20.00 

30/12 

Rond 8   10.00-14.30 

Prisutdelning ca. 14.45 

 

 

Priser* 

1:a pris     10 000 kr 

2:a pris      7 000 kr 

3:e pris      5 000 kr 

4:e pris      3 000 kr 

5:e pris      2 000 kr 

Skrällpris   300 kr/rond 

Ratingpriser  999 kr/10-grupp från 11:e plats 

Bäste värmlänning blir distriktsmästare. 

* Priserna garanteras vid minst 80 betalande deltagare. Vi reserverar oss för förändringar om turneringen ej kan genomföras enligt folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

Vid lika poäng får spelare hälften av priset för sin placering, den andra hälften delas lika av alla med samma poäng. Arrangören förbehåller sig rätten att ej utbetala 

prispengar vid misstanke om att spelare brutit mot FIDEs anti-cheating regulations till dess en ev. incident är utredd av FIDEs fair-play-commision. Prispengar 

utbetalas endast via bank, arrangören har ingen kontanthantering. 

 

Kontakt: karlstad.schacksallskap@gmail.com 

Vi agerar ej mellanhand för eventuella hotellbokningar. 

 

https://fpl.fide.com/anti-cheating-regulations/
https://fpl.fide.com/
mailto:karlstad.schacksallskap@gmail.com
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