
KREFELDER SCHACHKLUB

TURM 1851 e.V. 

Open Internationaal 

Kampioenschap NRW 2023

Schema: 1. Ronde: 06.04.2023. Registreren tot 15:00 uur . Aanvang ronde 16:00 uur . 2. 

Ronde: 07.04.2023 10:00 uur 3. Ronde: 07.04.2023 16:00 uur

4. Ronde: 08.04.2023 10:00 uur 5. Ronde: 08.04.2023 16:00 uur

6. Ronde: 09.04.2023 10:00 uur 7. Ronde: 09.04.2023 16:00 uur

ca. 21 Prijsuitreiking

Speelvorm: 9 Ronden Zwitsers volgens de FIDE regels. De bedenktijd bedraagt 90 min/40 

zetten + 30 min/rest van de partij + 30 sec. bonus vanaf de eerste zet. De verzuimtijd 
bedraagt 30 minuten. Afw ezigheid zonder geldige reden kan leiden tot uitsl uiting van het 
toern ooi. Bij gelijk aantal punten beslist de voorts chreidende-/cummulatieve score, daa rna 
de Buch olz score. De som van de punten van de 4 beste spelers van de club beslist voor de 

clubprijs. In het geva l van een gelijkspel tussen twee clubs wordt de score van de 5e speler 
van een club gebruikt, daarna de 6e enz. TWZ is de FIDE-rating of de DWZ-rating (de 
hoogste geldt). De resultaten worden doorgegeven aan de FIDE en de DWZ. T/m de 
zevende ronde kan één bye opgenomen worden. Je krijgt hier voor een ½ punt. Deze moet 
uiterl ijk v oor h et ein  d e va  n d  e v oor af  g aa  n d e ron  d  e wor  d  en aa  nge  v r  aa  g d. A l s h et 
deelnemersveld het toelaat is het mogelijk om een titelnorm te behalen. Het toernooi 
staat open voor deelnemers uit alle deelstaten en voor deelnemers uit het buitenlan d. 

Deelname is ook mogelijk als je geen lid van een schaak  vereniging bent.

Mobieltjes: Mobiele telefoons en/of andere elektronische communicatiemiddelen dienen
uitgeschakeld te zijn en naast het bord of in een aparte tas te worden geplaatst. Spelers 
die een mobiele telefoon en/of ander elektronisch communicatiemiddel bij zich hebben 
kunnen worden bestraft met een andere straf dan verlies van de partij volgens FIDE- 
regels artikel 11.3.2.2, maar alleen als ze volledig zijn uitgeschakeld.

Speellocatie : Het clubhuis van de Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. :
Johansenaue 1, 47809 Krefeld, Tel. 02151/542233 

Tijdens het toernooi worden koude/warme gerechten en dranken tegen eerlijke prijzen 
verkocht.
De actuele Corona-beschermingsverordening is van toepassing.

Aanmelden : Via e-mail. Tegelijkertijd moet het inschrijfgeld worden overgemaakt 

Graag opgeven: naam, club en geboortejaar. Bankrekening: Krefelder Schachklub 
Turm; IBAN: DE22830654080004546040; Deutsche Skatbank.

E-mail adres voor aanmelden: spielleiter2@turm-krefeld.de 

Spelers zonder rating moeten bij de aanmelding een FIDE-ID opgeven. Deze is te 
verkrijgen via elo@schachbund.de. Verme  ld deze dan bij de aanmelding.Op de 1e 

dag van het toernooi dient men zich voor 15.00 uur  te melden . Dit is ook vereist 

voor vooraf geregistreerde spelers. Het niet halen van deze deadline kan betekenen 

dat j e eerste ronde niet ingedeeld wordt.

AVG: Door registratie stemt de deelnemer in met de evenement gerelateerde publicatie van 
zijn gegevens (in het bijzonder deelnemerslijsten en resultaten) en foto’s in media, 
waaronder op internet.



Inschrijfgeld: ｉndien ｯveｲｧeｭaaｫｴ vｯｯｲ Ｑ ｭaaｲｴ ＲＰＲＳ ﾀ ＸＰＬ andeｲｳ ﾀ ＹＰＮ ａｬｳ je ter ｰｬaatｳe ｣ｯntant ｢etaaｬt 
iｳ ｨet inｳ｣ｨrijｦgeｬd ﾀ ＹＰＮ Bij grote drukte is de volgorde van ontvangst van het inschrijfgeld 
bepalend voor de toewijzing van plaatsen. Een GM/IM zonder prijs krijgt het inschrijfgeld 
terug als het toernooi correct beëindigd wordt. De aanmelding wordt pas van kracht als 
het startgeld op de rekening is bijgeschreven. 

 

Prijzengeld: -     � ✁✂✂✂ ✄ � ☎✆✂✂ ✄ � ☎✂✂✂ ✄ � ✆✂✂            zie ook onder ﾓPrijzen SBNRWﾔ 
- ｍｩｮsｴ･ｮs＠ＱＰ＠ｲ｡ｴｩｮｧｧｲo･p･ｮ＠ｶolｧ･ｮs＠ｔｗｚＺ＠ﾀ＠ＷＰ＠Ｏ＠ﾀ＠ＳＰ. Vｯｯr eｬke 1Ｐ extra deeｬnemerｳ
｢ｯven de 1ＰＰ wｯrdt een extra ratinggrｯeｰ gemaaktＮ 
       Ｒ j✝✞✟dｰrijｺ･n Ｈｧ･｢or･n ｴoｴ ＲＰＰＹ［ ｧ･｢or･n ｴoｴ ＲＰＰＳＩＺ ﾀ ＷＰ Ｏ ﾀ ＳＰ 
- ✠✡☛☞✌rijｳ✍ ﾀ ✎✏✏ Ｈ✎ ✑ ﾀ ✒✏✏ ｵiｴ☞✓✔✕✕✡d ✕✕n d✓ Ｔ ｢･ｳｴ･ ｳｰ･ｬ･rｳ v｡n d･ ｢･ｳｴ･ ｣ｬｵ｢Ｉ 
Alleen spelers die aanwezig zijn bij de prijsuitreiking hebben recht op hun prijzengeld. 

NRW-titel: De best geplaatste deelnemer die in aanmerking komt om te spelen voor een club in   
  de Schaakbond NRW wordt de NRW individueel kampioen, de best geplaatste 

      deelneemster die in aanmerking komt om te spelen voor een club in de SBNRW wordt de 
                         NRW individueel kampioen bij de vrouwen.
 De best geplaatste deelnemers kwalificeren zich voor de Duitse kampioenschappen  
                            volgens het DSB-toernooireglement.

Prijzen SBNRW: ﾀ＠✖✗✗✘✙✗✗✘✚✗✗✘✛✜✘✜✗✘✙✜✢ ✣ nd✤v✤dｵeel＠ｫamｩー oen✥✦✧a＠ー vroｵｷ en＠★✩✪✫ ✬ ✚✜✗✘✚✗✗✭ 

              De uitbetaling van de prijzen voor de best geplaatste NRW-spelers is onafhankelijk van 
                              de andere prijzen. De uitsluiting van dubbele prijzen is in dit geval niet van toepassing.

            Het gaat naar de beste spelers die bevoegd zijn om tegen bewijs van kosten te spelen   
                             voor een club van de NRW Schaakbond.

Internetsite:       www.nrw-einzelmeisterschaft.de 

Toernooileider:  Patrick Terhuven 


