TAPIJTGIGANT OPEN Alkmaars Schaak Kampioenshap 2022
INDELING
Groepsindeling
groep A: KNSB-rating >1900
groep B: KNSB-rating >1600 en <=1950
groep C: KNSB-rating <=1650
Afhankelijk van het aantal deelnemers, kan de toernooi organisatie besluiten om
groepen samen te voegen of te splitsen.
PROGRAMMA
Inschrijving: vrijdag 25 maart 2022, tussen 18.30 uur en 19.00 uur
Opening: vrijdag 25 maart 2022, 19.15 uur
1e ronde: vrijdag 25 maart 2022, 19.30 uur
2e ronde: zaterdag 26 maart 2022, 10.00 uur
3e ronde: zaterdag 26 maart 2022, 14.30 uur
4e ronde: zaterdag 26 maart 2022, 19.30 uur
5e ronde: zondag 27 maart 2022, 10.00 uur
6e ronde: zondag 27 maart 2022, 14.30 uur
Prijsuitreiking: zondag 27 maart 2022, na afloop partijen
Byes
Er mogen in de eerste 4 ronden twee byes worden opgenomen. De eerste bye zal
als remise tegen zichzelf worden gewaardeerd (0,5), de tweede bye wordt verwerkt
als niet gespeeld (0).
Byes voor ronde 1 en ronde 2 dienen te worden doorgegeven bij aanmelding voor
het toernooi via het aanmeldformulier.
Byes voor ronde 3 en ronde 4 bij voorkeur doorgeven bij aanmelding via het
aanmeldformulier, maar tenminste voorafgaand aan voorgaande ronde (bv bye ronde
4 doorgeven voor aanvang ronde 3).
Speeltempo
1:30 uur per persoon, per partij plus 20 seconden per zet.
De uitslagen worden verwerkt voor de KNSB-rating.

INSCHRIJFGELD
GM’s/WGM’s/IM’s/WIM’s/FM’s/WFM’s : € 0,groep A : € 35,groep B : € 30,groep C : € 25,Indien bij aanvang toernooi geen KNSB-lid: € 7,50 extra voor jaarlidmaatschap. Deze
inschrijving verzorgt de toernooicommissie.

Inschrijfgeld te voldoen aan de zaal op vrijdag 25 maart vanaf 18.30 uur. Spelers met
een bye in ronde 1 doen dit op zaterdag 26 maart tussen 9:30 en 9:45 uur. Spelers
met een bye in ronde 1 en 2 doen dit op zaterdag 26 maart tussen 13:30 en 14:00.
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 24 maart 2022. Er is plaats voor maximaal 160
deelnemers.

PRIJZENGELD
Het prijzengeld voor 2020:
Prijs
1e
2e
3e
4e

Groep A
€ 750,€ 350,€ 200,€ 100,-

Groep B
€ 350,€ 200,€ 100,€ 50,-

Groep C
€ 200,€ 150,€ 100,€ 50,-

Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten worden de geldprijzen gedeeld.
Er zijn tevens drie ratingprijzen. Ratinggrenzen worden na aanvang van het toernooi
bekend gemaakt.

