
Karlstad Open
27-30 dec, 2020

OBS! Plats för max 50 spelare denna gång.

Spelplats: Hotell Gustaf Fröding, Karlstad.
Höjdgatan 3, 654 68.
tel. 054-67 00 00
gustaffroding.se

Spelform: 7 ronder FIDE-Schweizer. 
Betänketid rond 1-2 är
60 m + 5 s tilläggstid  per drag.
Betänketid rond 3-7 är 
90 m + 30 s tilläggstid per drag.
Elo-registrering gäller rond 3-7.

Startavgift: 650 kr för samtliga deltagare.
Startavgiften insätts på 
KAS plusgiro 88 41 40-5.

Startavgift med spelarens namn 
ska finnas registrerad på KAS 
konto senast 30:e november, 
annars förlorar spelaren sin 
plats i startfältet.

Logi: Hotell Fröding sponsrar 
tävlingen och erbjuder deltagare:
Enkelrum 615 kr/dygn. 
Dubbelrum 835 kr/dygn.
I rumspriset ingår Best Breakfast, 
wifi och tillgång till gym och relax. 
Parkering utanför hotellet är gratis.

Priser*:          1.   4500 kr     
2.   3500 kr     
3.   2500 kr 
4.   1500 kr     
5.     999 kr 

Ratingpriser fördelas i 4 grupper om 10 spelare:  
800 kr.

Kadettpriser (högst 16 år): 
800 kr och 500 kr.

Veteranpriser (fyller minst 60 under året): 
800 kr och 500 kr.

Distriktsmästare: 500 kr.       

Tider:            27/12 Personlig check-in hos 
tävlingsledare utanför 
spellokalen senast kl. 15.30.
rond 1 kl. 16.00 - 18.30
rond 2 kl. 19.30 - 22.00

28/12 rond 3 kl. 10.00 - 14.30
rond 4 kl. 15.30 - 20.00

29/12        rond 5 kl. 10.00 - 14.30
rond 6 kl. 15.30 - 20.00

30/12 rond 7 kl. 10.00 - 14.30
Prisutdelning ca. 14.45

Mat: Hotellets restaurang med á la carte är 
öppen kl 18-22.
Lunchbuffé serveras 28-29:e december.
Enklare lunch går att köpa övriga dagar
från receptionen i form av baguetter, 
sallader etc.

Övrigt: För att undvika trängsel visas lottning
och resultat på vår hemsida.

Bäste värmlänning blir distriktmästare.

Anmälan:      karlstad.schacksallskap@gmail.com

Endast föranmälan. Anmälan endast
via mail ovan, ej telefon.
Fullständigt namn och giltigt FIDE-id 
krävs för att anmälan ska gälla.
Deltagare läggs in löpande efter tidpunkt 
för anmälan och platsbesked meddelas
via mail snarast möjligt (inom 24 timmar).

Kontakt: karlstad.schacksallskap@gmail.com
bo.el.hedlund@gmail.com
tel: (+46) 070-719 04 96 (ej anmälan)

Hemsida: karlstad.schack.se/karlstad-open

* Priserna garanteras vid 45 deltagare.
Vi reserverar oss för förändringar från 
folkhälsomyndighetens sida.
Prispengar utbetalas endast via bank,
arrangören har ingen kontanthantering.

karlstad.schack.se/karlstad-open
http://www.gustaffroding.se

