
HWP Haarlemse Meesters 
Schaaktoernooi

21 tot en met 29 oktober 2017

www.haarlemse-meesters.nl 
In het Open Toernooi wordt gespeeld in twee groepen, ingedeeld op sterkte: 
Groep A: FIDE-rating >1850 (indien geen FIDE-rating, wordt de nationale rating gehanteerd en voor 
jeugdspelers kan een uitzondering worden gemaakt) 
Groep B: KNSB-rating <1900 (indien geen KNSB-rating bekend is wordt de FIDE-rating gehanteerd) 
 
Programma 
Er worden van 21 oktober tot en met 29 oktober 9 ronden Zwitsers gespeeld. 
Partijen starten om 13.00 uur, behalve op zondag 29 oktober, dan starten de partijen om 11.00 uur.

Spelers kunnen 2x een bye nemen, mits ten minste voor aanvang van de vorige ronde gemeld via het 
aanmeldformulier of  bij de wedstrijdleiding. Spelers die een ronde afwezig zijn zonder bericht vooraf, worden 
niet meer ingedeeld. Voor een bye wordt een half  punt toegekend. Voor ronde 8 en 9 kan geen bye worden 
aangevraagd.

Prijzengeld
Groep A Groep B Ratingprijzen (afhankelijk van de opkomst)

1e prijs € 750 € 400 Ratingprijs A = € 50

2e prijs € 400 € 200 Ratingprijs B = € 50

3e prijs € 200 € 100

4e prijs € 100 € 75 Jeugdprijs B = € 50

5e prijs € 50 € 50 Seniorenprijs B = € 50
 
De winnaar van Groep A plaatst zich voor de IM-tienkamp van 2018 (mits minimaal 2200 FIDE-rating). 
 
Locatie 
Aula van het Stedelijk Gymnasium, Prinsenhof  3 (Ingang Jacobijnestraat) in Haarlem. 
Roken en het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in de speelzaal.

Speeltempo 
Veertig zetten in 90 minuten per persoon volgens het FIDE-reglement; aansluitend 30 minuten per persoon om 
de partij te beëindigen en 30 seconden tijdtoevoeging per zet vanaf  zet 1. De uitslagen worden verwerkt voor de 
KNSB- en FIDE-rating (FIDE-rating alleen voor de A-groep). 
 
Logies 
Voor accommodatiemogelijkheden in Haarlem: www.haarlemmarketing.nl/plan-je-bezoek/overnachten 

Inschrijfgeld en aanmelding 
Het inschrijfgeld bedraagt € 50,-. FIDE-meesters: € 30,-. Grootmeesters en Meesters gratis. 
Inschrijfgeld te voldoen aan de zaal op zaterdag 21 oktober vanaf  11.30 uur. 
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk vrijdag 20 oktober 2017 via: www.haarlemse-meesters.nl   
 
Toernooidirectie en contact 
Frits Welling: fwelling@wish.net / 0(031)6 - 20597047 
Paul Tuijp: ptuijp@chello.nl / 0(031)6 - 46124145


