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Reglement Interne Competitie

23-08-2015

I. Algemeen
art 1 Toepassing
Dit reglement geldt voor de wedstrijden van de Interne Competitie (hierna: Competitie) van
de Schaakvereniging Borne (hierna: SV Borne).
art 2 Mobiele telefoons:
De competitieleider van de SV Borne geeft standaard ontheffing aan alle leden om een
mobiele telefoon naar de interne competitie mee te nemen.
De mobiele telefoons dienen wel uit te staan. In overleg met de tegenstander mag hij ook op
stil staan.
De competitieleider of diens vervanger kan ook hiervoor ontheffing verlenen als dat voor een
betreffende deelnemer noodzakelijk mocht zijn.
Wanneer een speler ontheffing heeft en zijn mobiele telefoon aan mag staan, dient de
competitieleider dit te melden aan ev. teamleiders van bezoekende clubs.
art 3 De competitieleider
De algehele leiding van de Competitie berust bij de Interne Competitieleider (hierna:
Competitieleider).Tot zijn taken behoren onder meer:


het maken van de indelingen en het verwerken van de uitslagen



handhaven en uitvoeren van dit reglement



beslissen in alle geschillen en gevallen waarin dit reglement niet
voorziet.



het jaarlijks toetsen van dit reglement aan de FIDE -regels.

II. De Competitie
art 5 Plaats en datum
Het seizoen vangt eind augustus of begin september aan en eindigt juni in het jaar
daaropvolgend. De wedstrijden worden op de clubavond in het clublokaal gespeeld. Het
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aanvangstijdstip is 20.00 uur. Is de speler na half 9 nog niet aanwezig, dan heeft hij/zij de
partij verloren.

art 6 Speelgerechtigdheid
Speelgerechtigd zijn:


Leden



Mensen die geen lid zijn, maar de intentie hebben om lid te worden. Zij
mogen maximaal 6 keer gratis meedoen.



Iedereen mag meedoen aan de Herikon Trofee

art 7 Indeling in fasen
De competitieleider stelt het aantal fasen + ronden vast.
De interne competitie is verdeeld over 2 fasen.
Het aantal ronden dat hieronder is aangegeven is een voorbeeld. Het aantal kan afwijken van
het daadwerkelijke aantal ronden dat gespeeld wordt in een fase.



De 1e fase gaat over 12 ronden.
Als startvolgorde geldt de laatste uitgave van de KNSB ratinglijst; normaal is dat de
uitgave van 1 augustus. Diegene die geen KNSB rating heeft wordt op sterkte ingeschat.
De 2e fase gaat over 11 ronden.
Als startvolgorde geldt de eindstand van de 1e fase
Met de gespeelde partijen uit de 1e fase wordt alleen rekening gehouden met betrekking
tot het toekennen van de kleur.

art 8 Indeling spelers in 1 grote groep
Het aantal groepen dient ieder jaar te worden bepaald door de competitieleider. Indien het
ledenaantal groot genoeg is, kan bijvoorbeeld in meerdere groepen gespeeld worden.
Indeling van de eerste ronde van het nieuwe seizoen, vindt plaats op basis van de
startvolgorde zoals aangegeven in artikel 7.
Indeling vindt plaats volgens het Winkeizer systeem op volgorde van rating:
Groep 1
 Alle spelers
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art 9 Indeling speelronde
Uitloten
1. Bij een oneven aantal spelers wordt één speler uitgeloot. Aan de loting nemen geen
spelers deel die:
- reeds eerder zijn uitgeloot.

art 10 Vervangende partij
De wedstrijdleider kan aan spelers waar de tegenstander niet is van komen opdagen en de
uitgelote speler een vervangende partij aanbieden. Betrokken spelers kunnen de vervangende
partij weigeren. Bij de vaststelling van deze partij worden zo min mogelijk bestaande
paringen opengeknipt (uitsluitend van partijen die nog niet echt begonnen zijn). Door het
spelen van de vervangende partij vervalt het recht op de reglementaire overwinning. De niet
gekomen speler verliest altijd de partij.
art 11

Beloning (voor Keizersysteem):

Bij winst 100 %, bij remise 50 %, en bij verlies 0 % van de waarderingspunten van de
tegenstander.
Bij afwezig met kennisgeving ontvangt de speler 8 keer een vergoeding van 33 %, daarna 6
keer 25% en daarna 6 keer 20%. Is de betreffende speler vaker dan 20 keer afwezig, dan krijgt
hij geen vergoeding meer. Bij geen partij wegens oneven aantal deelnemers krijgt de speler
een vergoeding van 50 %, bij afwezig wegens een externe wedstrijd op de dag van de
betreffende interne ronde krijgt de speler 67 % van de eigen waarderingspunten. Spelers die in
dezelfde week een externe wedstrijd spelen kunnen ook voor deze vergoeding in aanmerking
komen als zij dat voorafgaand aan de desbetreffende interne competitieronde melden aan de
competitieleider of diens vervanger.

art 12 Kampioenen
- Algemeen kampioen van de SV Borne is diegene die na alle ronden van de interne
competitie in groep 1 de ranglijst aanvoert, berekent volgens het Winkeizer systeem
met minimaal 25 punten voorsprong op de nummer 2 en die een opkomstpercentage
van minstens 66,67% heeft. Dit aantal van 25 punten geldt voor de eind ranglijst en niet door
het optellen van de verschillende fasen. Eindigen meerdere spelers binnen de 25 punten dan
volgt een barrage van twee partijen per deelnemer van 1 uur p.p.p.p. Valt aldus geen
beslissing dan is van de gelijk geëindigden diegene kampioen die in de totale eindstand
het hoogste eindigde en een opkomstpercentage had van minstens 66,67%.
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art 12.1 Fase-kampioenen
Per fase ontvangt degene met de meest behaalde punten in die fase en een opkomstpercentage
van tenminste 66,67% een attentie.
Er is tevens een ratingprijs tot en met 1600 ELO punten. Degene met een rating van 1600 en
lager, die in de eindstand in die fase met een opkomstpercentage van tenminste 66,67% het
hoogst is geëindigd, ontvangt een ratingprijs.

art 13 Afmelden
Afmelden dient te geschieden via de website of er kan gemaild / gebeld worden met de
competitieleider. Uiterlijk op dinsdag voor 17.00 uur, de dag van de betreffende
competitieronde.
Het telefoonnummer van de competitieleider kan gevonden worden op de website van de
schaakvereniging Borne door in het menu naar ‘clubinfo’  ‘ bestuur’ te gaan.
Niet, of te laat afmelden leidt tot reglementair verlies.
De secretaris of de competitieleider neemt contact op met de afwezige.

III. De Wedstrijd
art 14 FIDE-reglement
De wedstrijden worden gespeeld volgens de Regels voor het Schaakspel van de FIDE,
officiële Nederlandse vertaling (KNSB mei 2014), tenzij in dit toernooireglement
anders is bepaald.

HET IS TOEGESTAAN OM MAXIMAAL EEN HALF UUR TE LAAT TE KOMEN.
NA HALF 9 HEEFT DE NIET OPGEKOMEN SPELER DE PARTIJ VERLOREN.
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6.2
Het speeltempo bedraagt:
FIDE

A. 1 uur en 30 minuten voor de partij p.p.p.p (per persoon per partij) met -vanaf de eerste zeteen bijtelling van 30 seconden per persoon per zet.

B. Een ander speeltempo is toegestaan, alleen indien beide spelers hiermee akkoord zijn.
Bijvoorbeeld 60 minuten voor 35 zetten, en vervolgens 15 minuten extra bedenktijd (met
behoud van de gespaarde tijd) voor de rest van de partij, p.p.p.p, of bijvoorbeeld 2 uur
voor de hele partij.
Voor aanvang van de partij dient de competitieleider of zijn vervanger hiervan in kennis
gesteld te worden. Ook dient het speeltempo zodanig te zijn, dat de partij op dezelfde
avond klaar is.
Het speeltempo dient minimaal 1 uur p.p.p.p te bedragen.

ER WORDT DUS NIET MEER AFGEBROKEN.
INDIEN DE PARTIJ NIET BESLIST IS OM 24.00 UUR:
DE COMPETITIELEIDER ZOEKT DAN NAAR EEN PASSENDE OPLOSSING.

8.1
Er is geen voorgeschreven notatieformulier.
FIDE

13
De Intern Competitieleider of diens vervanger treedt op als wedstrijdleider.
FIDE

De wedstrijdleider is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en beslist in
alle geschillen en onvoorziene gevallen welke zich ter plaatse mochten voordoen.

art 15 Uitslagen
De witspeler dient de uitslag terstond aan de wedstrijdleider door te geven. Dit kan ook door
de uitslag te noteren op het indelingsformulier aan het prikbord.
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art 17 Slotbepaling
a) Dit reglement interne competitie treedt in werking vanaf de vaststelling tijdens de algemene
ledenvergadering van 1 september 2015.
b) Met ingang van het onder sub a genoemde tijdstip vervalt het door de algemene
ledenvergadering op 2 september 2014 vastgestelde reglement interne competitie.
c) Dit reglement interne competitie kan worden aangehaald als “Reglement Interne
Competitie 2015”

Aldus vastgesteld door de leden tijdens de algemene ledenvergadering op 1 september 2015.
Het bestuur,
De voorzitter,

De secretaris,

