
Open Kampioenschap Amstelveen             
Schaakvereniging Zukertort Amstelveen organiseert komend seizoen op 15 vrijdagavonden van 
september 2022 t/m mei 2023 het Open Kampioenschap Amstelveen. De wedstrijden worden 
gespeeld in het Hermann Wesselink College, Startbaan 3, 1185 XP Amstelveen – ruime 
parkeergelegenheid aanwezig. De partijen beginnen om 20.15 uur.  
 

Toernooiopzet: 
 
Er worden 15 ronden gespeeld in twee groepen. De A-groep is open voor spelers van een KNSB-
rating van 1800 en hoger. De B-groep is bestemd voor spelers met een KNSB-rating tot 2000. Spelers 
met een rating tussen 1800 en 2000 kunnen kiezen in welke groep ze willen spelen. In de A-groep 
wordt er versneld Zwitsers ingedeeld, de B-groep speelt volgens het Keizer systeem. 
 
Speeltempo: 90 minuten voor de hele partij + 15 sec per zet (voor jeugdspelers kan in overleg 
speeltempo worden aangepast) 
 
Rating: De partijen worden NIET doorgegeven voor de KNSB-rating. 
 
Speeldata: Er wordt gespeeld op de volgende vrijdagavonden: 2 september, 23 september, 28 
oktober, 11 november, 18 november, 2 december, 9 december, 6 januari, 20 januari, 3 februari, 17 
februari, 24 maart, 14 april, 12 mei en 26 mei (eventueel reservedatum in juni). Merk op dat niet zal 
worden gespeeld op een vrijdagavond voorafgaand aan de KNSB-competitie. 
 
Byes: Er kunnen maximaal 5 byes (elk een half punt) worden opgenomen. LET OP! Byes moeten 
uiterlijk op maandag voor de speelronde worden doorgegeven. Op dinsdag/woensdag wordt de 
indeling bekend gemaakt. De indeling voor de 1e ronde wordt dus al op dinsdag 30 augustus bekend 
gemaakt! 
 
Indeling voor B-groep gebeurt op basis van het Keizer systeem. Spelers hoeven zich niet voor een 
ronde af te melden, maar om ingedeeld te worden dienen zij wel op de avond op tijd aanwezig te zijn 
(uiterlijk 20:00).   
 
Inschrijfgeld: 50 euro (voor GMs, IMs, FMs en leden van Zukertort is deelname gratis). 
 
Prijzenfonds: 
 
A-groep   B-groep 
1e prijs: 1000 euro  1e prijs:  250 euro 
2e prijs:   500 euro  2e prijs:  100 euro 
3e prijs:   250 euro  3e prijs:    50 euro  
 
Verder zijn er in beide groepen ook jeugd- en ratingprijzen. 
  
Aanmelden voor A- en B-groep : Stuur mail naar robert_ris@hotmail.com (naam, vereniging, rating, 
groep) en de betaling over te maken naar NL64 INGB 0003 2662 16 t.n.v. Schaakvereniging Zukertort 
Amstelveen o.v.v. OKA22-23.  
 
Het definitieve reglement wordt voor de eerste ronde vastgesteld, rondgemaild en op de 
toernooisite www.zukertortamstelveen.nl gezet. Daar zullen ook de deelnemerslijst, indelingen en 
standen worden geplaatst. Wij zien jouw deelname graag tegemoet! 
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Open Championship Amstelveen              
 
 
Next season chess club Zukertort Amstelveen will organize the Open Championship Amstelveen on 
15 Friday evenings from September 2022 through May 2023. The matches will be played at the 
Hermann Wesselink College, Startbaan 3, 1185 XP Amstelveen - ample parking available. The games 
will start at 20.15 hours.  
 

Tournament format: 
 
15 rounds will be played in two groups. The A group is open to players with a KNSB-rating of 1800 or 
higher. The B-group is for players with a KNSB-rating up to 2000. Players with a rating between 1800 
and 2000 can choose in which group they would like to play. In the A-group pairings occur according 
to the accelerated Swiss system, the B-group plays according to the Keizer system. 
 
Rate of play: 90 minutes for the whole game + 15 sec per move (for youth players the rate of play 
can be adapted by mutual agreement). 
 
Rating: The games will NOT be rated for the KNSB-rating. 
 
Playing dates: Games will be played on the following Friday evenings: 2 September, 23 September, 
28 October, 11 November, 18 November, 2 December, 9 December, 6 January, 20 January, 3 
February, 17 February, 24 March, 14 April, 12 May and 26 May (possible reserve date in June). Note 
that no games will be played on a Friday evening prior to KNSB competition. 
 
Byes: A maximum of 5 byes (half a point each) may be recorded. PLEASE NOTE: Byes must be 
submitted no later than the Monday before the round of play. On Tuesday/Wednesday the pairings 
will be announced. So the pairings for the 1st round will be made on Tuesday, August 30. 
 
Pairings in the B-group is based on the Keizer system. Players do not have to sign out for a round, but 
if they want to play, they need to show up on time (at the latest 20:00).   
 
Entry fee: 50 euros (for GMs, IMs, FMs and members of Zukertort participation is free). 
 
Prize fund: 
 
A-group    B-group 
1st prize: 1000 euro   1st prize:  250 euro 
2nd prize:  500 euro   2nd prize: 100 euro 
3rd prize:   250 euro   3rd prize:   50 euro  
 
Furthermore there are youth and rating prizes in both groups. 
  
Sign up for either A- and B-group: Send mail to robert_ris@hotmail.com (name, club, rating, group) 
and transfer the payment to NL64 INGB 0003 2662 16 in the name of Schaakvereniging Zukertort 
Amstelveen stating OKA22-23.  
 
The final rules will be determined before the first round, distributed by e-mail and posted on the 
tournament website www.zukertortamstelveen.nl. There you will also find the list of participants, the 
pairings and the standings. We look forward to your participation! 
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