
Örebro Open 
 

Örebro SS inbjuder till en chans att spela schack OTB på ett Coronaanpassat sätt under 
pågående pandemi.  

 
- Vi maximerar antalet spelare till 48 st.  
- Vi har gott om utrymme i lokalen.  
- Vi håller med handsprit och munskydd (för de som så önskar).  
- Vi tänker inte göra oss någon stor förtjänst på detta, utan drygt 97% av 

startavgifterna går till prispengar.  
- Totalt delar vi ut priser till mer än var fjärde spelare. 

 
Datum: 21-22 November 2020 

 
7 Ronder 20min + 5s/drag och 3 ronder 45 min + 10 s/drag 

 
Spellokal: Thoren Buisness School:s matsal.  

Adress: Östra Nobelgatan 9 
 
 

Lördag 21/11 Rond 1 1115 

 Rond 2 1215 

 Lunch 1315 

 Rond 3 1400 

 Rond 4 1500 

 Rond 5 1600 

 Rond 6 1700 

 Rond 7 1800 

Söndag 22/11 Rond 8 1000 

 Lunch 1200 

 Rond 9 1245 

 Rond 10 1445 

 
 
 



 
Anmälan:  
Görs genom att swisha 600 kr till 123 608 5617 (Örebro Läns Schackförbund). Ange Namn, 
Klubb och Medl-nr i Sveriges Schackförbund. Anmälan är bindande. Vid återbud betalas 
inga pengar tillbaka såvida vi inte hittar en reserv som vill spela. Undantag görs för 
Coronasymptom. Då vi inte vill medverka till spridning av Corona, kommer spelare med 
symptom att få pengar tillbaka om man meddelar frånvaron senast 19:e november. 
Återbetalning av pengar sker dock endast för spelare med symptom. Här förlitar vi oss på 
spelarens ärlighet.   
 
Deltagarantalet är maximerat till 48 spelare och anmälan är öppen tills tävlingen är 
fullanmäld. Alltså först till kvarn gäller.  
 
Anmälda spelare kan du se här.  
 
Ingen personlig anmälan behövs på plats. Anmälda spelare som har betalt avgiften lottas in 
till första ronden. Spelare som inte dyker upp kommer att tas bort inför lottningen av rond 2, 
såvida man inte har meddelat arrangörerna att man kommer att spela från rond 2. 
 
Priser:  
 
Digert prisbord. 97% av startavgifterna går till prispengar. Pris till mer än vart fjärde spelare 

1:a pris: 8 000 kr 
2:a pris: 4 000 kr 
3:e pris: 3 000 kr 
4:e pris: 2 000 kr 
5:e pris: 1 000 kr 

 
Ratingpriser: 3 st rating grupper med max 12 spelare i varje. (De 12 lägst rankade i en grupp 
osv). 2 ratingpriser per grupp, 1200 kr till segraren och 800 kr till 2:a plats. 
 
Dessutom pris till bästa och näst bästa damspelare. 2500 kr till bästa och 1500 kr till näst 
bästa.  
 
Ingen spelare kan vinna mer än ett pris. Spelare som kvalificerar sig för två priser erhåller 
det ekonomiskt mest fördelaktiga priset. Det andra priset går till nästa spelare i den 
kategorin. 
 
För mer information:  
Ring Anders (070-6730815)  eller  smsa Alexander (072-1880007) 

https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=8495

