Göteborgs Schackförbund i samarbete med SS Manhem
bjuder härmed in till

Lilla Göteborg Open 12-14 augusti 2022
Tävlingen är öppen för spelare med rating under E1500.
Spelformen är åtta ronder Fide-schweizer. Tävlingen Eloregistreras (båda delarna).

Betänketid:
Rond 1-4: 15 minuter plus 5 sekunders tillägg per drag och spelare.
Rond 5-8: 90 minuter plus 30 sekunders tillägg per drag och spelare.

Priser:
1.) 2000 kr, 2.) 999 kr, 3.) 500 kr, 4.) 500 kr
Ratingpriser 500kr i grupper om 10 tävlande (ratingpriser delas ej). Rankinglösa spelare tävlar ej om rankingpriser. De
tre bästa rankinglösa spelarna vinner varsin schackbok.
Särskiljning enligt Bucholz cut-1 kvalitetspoäng. Huvudpriser delas enligt Hortmetoden, dock endast t. o. m. plats 6.
Alla pristagare kommer ombes att lämna bankkontonummer samt personnummer för överföring av prispengar
respektive kontrolluppgift. Preliminärskatt dras enligt Skatteverkets regler. Priserna garanteras vid 20 deltagare.

Anmälan & Startavgift:
Anmälan via sveriges schackförbunds hemsida anmälningslänk eller mail till info@ssmanhem.se. Deltagare
350 kr vid anmälan före 31 juli
400 kr vid anmälan före 12 augusti
450 kr vid anmälan på speldagen 12 augusti

Lokal & Program:
Turneringen kommer att spelas på Göteborgs schackcentrum, Vegagatan 20, i Göteborg.
p.g.a. lokalbegränsningar kan maximala antalet deltagare begränsas.
Anmälan på plats fredag 12 augusti senast kl. 17.30.
Fredag 12/8: Rond 1: kl. 18.30, Rond 2: kl. 19.30, Rond 3: kl. 20.30, Rond 4: kl. 21.30,
Lördag 13/8: Rond 5: kl. 10.00, Rond 6: kl. 16.00,
Söndag 14/8: Rond 7: kl. 9.00, Rond 8: kl. 14.00, Prisutdelning. ca kl. 18.30
OBSERVERA! Om ni betalat startavgiften i förväg behövs ingen personlig anmälan kl.17.30 utan ni kan komma direkt
till rondstarten kl.18.30. Se om det står en bock efter ert namn i anmälningslistan.
Göteborg Open och Lilla Göteborg Open är båda en del av SS Manhems Schackvecka 2022, innehållande flera
tävlingar i form av IM och Elo-turneringar. För mer information se: www.schackveckan.se

