
XXX Heart of Finland Open 

Avoin Pohjoismaiden mestaruusturnaus 2022 

Suomen Shakkiliiton 100-vuotisjuhlaturnaus 

Jyväskylä, 18.–24.7.2022 
 

Pelipaikka:   Hotelli Verso, Kauppakatu 35, Jyväskylä, Suomi    
   https://www.hotelliverso.fi/  

Aalto-Sali, Kauppakatu 30, Jyväskylä, Suomi (2 minuutin 
kävelymatkan päässä Versosta) 
http://aaltosali.fi/  

Aikataulu:   Viimeinen ilmoittautumispäivä: ke 13.7.2022 
 
   Osanoton varmistus: ma 18.7. klo 12.00–15.00 
   Avajaiset: ma 18.7. klo 16.00 
   Kierros 1: ma 18.7. klo 17.00 
   Kierros 2: ti 19.7. klo 10.00 
   Kierros 3: ti 19.7. klo 17.00 
   Kierros 4: ke 20.7. klo 12.00 
   Kierros 5: to 21.7. klo 10.00 
   Kierros 6: to 21.7. klo 17.00 
   Kierros 7: pe 22.7. klo 12.00 
   Kierros 8: la 23.7. klo 12.00 
   Kierros 9: su 24.7. klo 10.00 
   Päättäjäiset ja palkintojen jako: su 24.7. klo 16.00 

Miettimisaika:  90 min/40 siirtoa + 30 min + 30 s/siirto 

Formaatti:   Kolme ryhmää, kaikissa 9 kierroksen vajaakierroskilpailu 

• Avoin ryhmä: avoin kaikille pelaajille 

• Seniorit 50+: avoin pelaajille, jotka ovat syntyneet vuonna 
1972 tai aiemmin ja jotka edustavat jotakin pohjoismaista 
shakkiliittoa 

• Seniorit 65+: avoin pelaajille, jotka ovat syntyneet vuonna 
1957 tai aiemmin ja jotka edustavat jotakin pohjoismaista 

https://www.hotelliverso.fi/
http://aaltosali.fi/


shakkiliittoa 

Mikäli senioriryhmään ilmoittautuu vähemmän kuin 10 pelaajaa, 
pelaavat ko. ikäryhmän seniorit avoimen ryhmän yhteydessä. 

Ilmoittautuminen: Hyväksytty ilmoittautuminen edellyttää pelaajan tietojen 
lähettämistä ilmoittautumislomakkeella. 

https://forms.office.com/r/mMXCjmnbWN 

sekä osanottomaksun maksamista pankkitilille: 

   Saaja: Jyväs-Shakki ry 
   Tilinumero (IBAN): FI87 5290 0240 2695 53 
   BIC/SWIFT: OKOYFIHH 

Mikäli maksat osanottomaksusi itse, käytäthän viitenumeroa. 
Viitenumerot ryhmittäin: 

Avoin: 30009 
S50+: 30504 
S65+: 30656 

Mikäli maksat toisen pelaajan puolesta, merkitse maksun 
viestikenttään osallistujan nimi ja ryhmä, johon kyseinen pelaaja 
osallistuu. 

   Osanottomaksu kaikkiin ryhmiin:  
   100 € 

   SM, KvM, NSM ja NKvM: ei osanottomaksua 

   Osanottomaksu palautetaan, jos pelaaja peruuttaa   
   ilmoittautumisensa viimeistään 13.7.2022.  

   Järjestäjä varaa oikeuden rajoittaa pelaajamäärää sulkemalla  
   ilmoittautumisen ennen takarajaa, mikäli tarpeen. 

Palkinnot:   Kokonaispalkintopotti n. 17 000 € 
   Avoin ryhmä:  
   1.  5 000 € 
   2.  2 500 € 
   3.  1 500 € 
   4.  1 000 € 

https://forms.office.com/r/mMXCjmnbWN


   5.  750 € 
   6.–10. á 500 €    
 
   Naiset:  
   1.  1 000 € 
   2.  600 € 
   3.  400 € 
 
   Eloryhmäpalkinnot: 

Palkintojen minimi yht. 2 000 €, jako ilmoitetaan myöhemmin 
 
Senioriryhmät (S50+ ja S65+): 
60 % ryhmän osanottomaksuista, jako ilmoitetaan myöhemmin. 

   Palkinnot jaetaan samassa pisteryhmässä olevien kesken. 

   Pelaaja voi saada ainoastaan yhden rahapalkinnon. 

Kussakin ryhmässä (avoin, naiset, S50+ ja S65+) jaetaan mitalit 
kolmelle parhaalle pohjoismaiselle pelaajalle.  

Muuta:  Kierroksien 1–3 aikana pelaajilla on oikeus pitää yksi vapaakierros.  
Tästä vapaakierroksesta pelaajalle annetaan puoli (1/2) pistettä. 
Vapaakierroksen käytöstä on ilmoitettava kilpailuorganisaatiolle 
viimeistään ennen kuin ko. kierroksen paritus on julkaistu. 
Kaikkien pelaajien tulee varmistaa osanottonsa maanantaina joko 
tulemalla paikalle taikka puhelimitse.  

Elektronisten laitteiden tuominen pelitilaan on kielletty ja ne  
 tulee luovuttaa järjestäjälle ennen pelitilaan kulkua. 

   Satunnaisia fair-play -tarkastuksia voidaan toimittaa ennen  
   kierroksen alkua. 

   Myöhästymisaika kierrokselta on 30 minuuttia. 

   Kilpailun viralliset sivut: Lisätään lähiaikoina 

Kierrosten aikana pelaajille on tarjolla vettä (still/kupla) sekä 
kahvia ja teetä veloituksetta. 

    



Majoitustarjous: Hotelli Verso 

   Yhden hengen standard-huone: 106 €/yö 
   Kahden hengen standard-huone: 119 €/yö 

   Huonevaraukset tehdään kiintiötunnuksella ”CHESS” suoraan  
   hotelli Verson vastaanottoon puhelimitse 014–333 999 tai  
   sähköpostitse info@hotelliverso.fi 

   Infoa Jyväskylästä: https://visitjyvaskyla.fi/ 

Yhteyshenkilöt:  Sami Hämäläinen, sami.hamalainen@pp5.inet.fi, 0405123864 

   Eetu Tiiva, eetu.tiiva@shakkiliitto.fi, 0409357959 

Tervetuloa Jyväskylään! 

https://visitjyvaskyla.fi/
mailto:sami.hamalainen@pp5.inet.fi
mailto:eetu.tiiva@shakkiliitto.fi

