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Reglement Toernooien s.v. Borne

SNELSCHAAKKAMPIOENSCHAP

Deelname:
Bij deelname aan het toernooi is men verplicht alle ronden te spelen. Als er een dringende reden is
om het toernooi toch eerder te verlaten dient men zich te melden bij de betreffende competitieleider /
wedstrijdleider.

Speeltempo:
5 minuten p.p.p.p.

Indelingen:
Er worden 2 voorronden gespeeld in groepen van 4. Dan volgt 1 finaleronde in een groep van 8.
Gespeeld wordt volgens het Amsterdams-systeem. De indeling van de eerste voorronde vindt plaats
naar speelsterkte.

Beloning:
Minimaal een oliebol per deelnemer en voor de Snelschaakkampioen een herdenkingsbeker en een
wisselbeker. Tevens zijn er een aantal flessen wijn te winnen.

RAPIDSCHAAK

Deelname:
Bij deelname aan het toernooi is men verplicht voorafgaand aan het toernooi te melden welke
avonden hij/zij meespeelt. Als er een dringende reden is om het toernooi toch eerder te verlaten dient
men zich te melden bij de betreffende competitieleider / wedstrijdleider.

De rapidcompetitie is verdeeld over 3 avonden. Op iedere avond worden er 4 of 5 partijen gespeeld.
De eerste 2 avonden worden er voorrondes gespeeld. Op de derde avond zal de winnaar van de A-
groep zich rapidkampioen mogen noemen.

Speeltempo:
15 Minuten p.p.p.p.

Indeling:
In Groepen; Zwitsers systeem op rating

Beloning:
De winnaar ontvangt een wisselbeker en een herdenkingsbeker.
Tevens zijn er een aantal flessen wijn te winnen.
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HERIKONTROFEE

Tijdstip:
Dit toernooi wordt gespeeld op 6 of 7 clubavonden. Afhankelijk van het aantal deelnemers.
Wanneer de knockout groep bestaat uit 8 spelers, dan zal het toernooi 6 avonden duren (3
voorronden en 3 knockout ronden). Bij een knockout groep van 16 spelers is de knockout fase 1 ronde
langer.
Deelname:
Aan dit toernooi mogen meedoen: leden van de s.v. Borne, inwoners van de gemeente Borne en
medewerkers van Herikon b.v. Voor elke avond is de regeling m.b.t. afmelding van toepassing zoals
bij de interne competitie. Als uitzondering op deze regel is dat men in de knockout fase ook de
mogelijkheid heeft om de partij buiten de clubavond om te spelen. Dit omdat de loting voor alle
knockoutronden wordt gedaan. Wel moet vermeld worden dat dit in overleg dient te gebeuren met de
competitieleider en dat het alleen bij hoge uitzondering is toegestaan.
Basisgroep:
Iedereen die deelneemt aan de Herikon Trofee start in een grote groep die speelt volgens het Zwitsers
systeem (zoals we het de afgelopen jaren gedaan hebben). Er worden 3 rondes gespeeld die alle drie
op weerstand worden ingedeeld (tijdens de voorrondes kan er 1 bye worden opgenomen (0,5 punt)).
Na de voorrondes kan er gedurende ronde 4 en 5 in de Basisgroep nog een extra bye worden
opgenomen.
Na deze voorrondes gaan de beste 16 spelers (selectiecriteria: aantal behaalde punten, weerstand,
TPR) door naar de knock-out fase. Er wordt getracht om deze groep altijd uit 16 personen te laten
bestaan. Bij een deelnemersveld van in totaal minder dan 16 spelers (dit is ter beoordeling van de
competitieleider, hij kijkt op dat moment naar de beste oplossing) worden het er 8 (en wordt er dus
een knock-out ronde minder gespeeld). De spelers in de knock-out fase spelen 4 rondes knock-out tot
de winnaar van de Herikon Trofee bekend is. De afvallers / verliezende spelers keren terug naar de
Basisgroep. Het aantal behaalde punten in de knock-out fase wordt behouden en meegenomen naar
de Basisgroep. Het is in theorie dus mogelijk dat de verliezende finalist van de knock-out fase de
Basisgroep wint, maar dit hoeft natuurlijk niet.
De Basisgroep loopt dus vanaf de eerste ronde op de achtergrond mee en lijkt daarmee heel erg veel
op de vorige Herikon competitie. In de basisgroep wordt er dus geen knock-out gespeeld. Hier wordt
de indeling op weerstand gemaakt.
Uiteindelijk kunnen we ook aan deze Basisgroep een prijs toekennen. Het is de winnaar van de
verliezers.

Knock-out groep:
Het nemen van een bye is niet mogelijk. De loting wordt in zijn geheel na de voorrondes gedaan.
Daardoor is men in staat om wedstrijden “vooruit” te spelen.
Alle data en rondes liggen namelijk vast. Weet je dus dat je over 3 weken niet kunt en er wordt dan
een Herikon partij gespeeld, dan kun je met je tegenstander een andere datum afspreken (in overleg
met de competitieleider!). Het vooruitspelen is optioneel en kan nooit geclaimd worden door persoon
die op de betreffende Herikon avond niet kan. Als er geen vervangende avond gevonden kan worden
dan verliest de persoon die op de betreffende avond niet kan spelen.
De winnaar van deze knock-out groep heeft de Herikon Trofee gewonnen.
Bij remise in een knockoutronde volgt er een barrage van 2 partijen met ieder 15 min pppp. Mocht dit
ook gelijk eindigen dan volgen er snelschaakpartijen totdat er iemand een partij wint.
Voor de eerste barragepartij en de eventuele eerste snelschaakpartij wordt de kleur geloot.
Prijs: Beker: ‘Winnaar Herikon Trofee’ + wisselbeker

Speeltempo:
Als speeltempo hanteren we:
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Reguliere partijen: 1 uur 30 minuten + 10 sec per zet
Voor de Barrage: 15 min pppp (bij dit speeltempo zijn de FIDE rapid regels van toepassing)
Doordat er 10 seconden per zet bijkomt (en geen 30 seconden, zoals in de Interne Competitie het
geval is)  is de notatie niet verplicht in de laatste 5 minuten.
Reguliere partijen blijven meetellen voor de Rating.

CHESS 960

Deelname:
Alle leden van de schaakvereniging Borne mogen aan dit toernooi meedoen.
Er worden 5 ronden Zwitsers gespeeld.
De competitieleider zal de spelregels uitleggen voor het begin van het toernooi.
De speciale chess 960 klok zal de beginopstelling indelen.

Speeltempo:
15 minuten p.p.p.p. (per persoon per partij).

Kampioen:
Winnaar is degene die na 5 ronden de ranglijst aanvoert, berekend door Swiss Master.
DE KAMPIOEN ONTVANGT EEN BEKER. OOK ZIJN ER EEN AANTAL FLESSEN WIJN TE
WINNEN.

Slotbepaling

a) Dit reglement Toernooien SV Borne treedt in werking vanaf de vaststelling tijdens de algemene
ledenvergadering van 1 september 2009.

b) Dit reglement interne competitie kan worden aangehaald als “Reglement Toernooien SV Borne”

Aldus vastgesteld  door  de leden tijdens de algemene ledenvergadering op 1 september 2009.

Het bestuur,

De voorzitter,

De secretaris,


