Schaakvereniging Borne
Opgericht 10 april 1973. KvK. te Enschede 400734458 Rabobank 30.94.28.734
Secretariaat: F. Veltkamp, Beekforelstraat 9, 7559 HC Hengelo

Reglement Toernooien S.V. Borne
Algemeen
Afmelden dient voor 17.00 uur op de dinsdag van het betreffende toernooi te geschieden.
Afmelden moet via de website via < mijnsvb> vanuit menu linksboven op homepage.
Bij uitzondering kan telefonisch worden afgemeld bij de competitieleider. Het telefoonnummer van de
competitieleider kan gevonden worden op de website van de schaakvereniging Borne door in het
menu naar ‘clubinfo’  ‘ bestuur’ te gaan.

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. De
indeling van de eerste voorronde vindt plaats naar speelsterkte. De tweede voorronde wordt ingedeeld
op basis van de resultaten uit de eerste voorronde. Hiervoor worden de indelingskaarten gebruikt.
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 Agroep zich rapidkampioen mogen noemen.
Bij het gelijk eindigen van 2 of meerdere spelers in puntenaantal op de finaleavond, zal worden
gekeken naar het aantal behaalde punten tijdens de voorrondes. Brengt dit geen winnaar dan wordt
achtereenvolgens gekeken naar:
- Onderlinge resultaat
- Meeste winstpartijen tijdens de finaleavond
- Meeste winstpartijen tijdens de voorrondes
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Speeltempo:
20 Minuten p.p.p.p. tijdens de voorrondes, de eerste en tweede rapidavond.
Afhankelijk van de grootte van de groepen is het speeltempo op de finaleavond 15 of 20 minuten
p.p.p.p. Dit ter beoordeling van de competitieleider.
Indeling:
In Groepen; Zwitsers systeem op rating. Op de finaleavond in groepen.

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

HERIKONTROFEE
Deelname:
Dit toernooi wordt gespeeld op 5 clubavonden. Het begint om 19.45 uur.
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 na afloop van
iedere knockoutronde 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.
Toernooiopzet:
Het toernooi bestaat uit 5 ronden knock-out. In de eerste ronde wordt het aantal spelers teruggebracht
naar 16. Indien zich 23 spelers hebben aangemeld, moeten er dus 7 spelers afvallen. De 7 partijen
worden volgens willekeurige loting ingedeeld. Door willekeurige loting worden dan 7 partijen ingeloot.
De overige spelers hebben een bye en zijn automatisch geplaatst voor de volgende ronde.
Knock-out groep:
Het nemen van een bye is niet mogelijk. De loting voor de volgende ronde wordt na afloop van iedere
ronde gedaan door de competitieleider tezamen met tenminste 1 ander lid. Daardoor is men in staat
om wedstrijden “vooruit” te spelen. De loting voor de eerste ronde wordt minimaal 1 maand voor
aanvang van de eerste ronde uitgevoerd.
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. Als beide spelers niet kunnen
wordt er geloot. De winnaar van deze knock-out groep heeft de Herikon Trofee gewonnen.
Bij remise in een knockoutronde volgt er een barrage van één rapid partij met verwisselde kleuren en
15 min pppp. Mocht dit ook gelijk eindigen dan volgen er snelschaakpartijen totdat er iemand een
partij wint. Voor de eerste snelschaakpartij wordt de kleur geloot.
Prijs: Beker: ‘Winnaar Herikon Trofee’ + wisselbeker
Speeltempo:
Als speeltempo hanteren we:
Reguliere partijen: 1 uur 30 minuten + 10 sec per zet
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.
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Reguliere partijen blijven meetellen voor de Rating.
Voor de Barrage: 15 min pppp (bij dit speeltempo zijn de FIDE rapid regels van toepassing)

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 kampoen ontvangt een beker. Tevens zijn er een aantal flessen wijn te winnen.

JOHAN VAN DER HORSTSCHAAL
De Johan van der Horstschaal wordt uitgereikt aan de persoon die over het afgelopen speeljaar de
beste externe prestatie heeft behaald. Om te bepalen wie er de beste prestatie heeft behaald gaan we
de TPR van iedereen die extern speelt bijhouden. Door deze TPR aan het einde van het seizoen te
vergelijken met de startrating van de betreffende persoon aan het begin van het seizoen kunnen we
kijken of hij een positieve of negatieve prestatiescore heeft behaald. Dit bepalen we door de TPR te
nemen en daar de augustus rating van af te trekken.
Een voorbeeld:
Persoon A heeft als startrating 1800. Hij behaalt een TPR van 1911.
Persoon B heeft als startrating 1400. Hij behaalt een TPR van 1523.
Persoon A heeft een hogere TPR, maar heeft geen betere prestatie geleverd. Wanneer we de
beginrating van de TPR afhalen zien we dat persoon A een positieve prestatiescore heeft van 111 en
dat persoon B een positieve prestatiescore heeft van 123. Persoon B zou in dit geval de Johan van
der Horstschaal winnen.
Indien de tegenstander geen officiële rating heeft, wordt de rating van de eigen speler gebruikt ter
berekening van de TPR. Er wordt dan de rating gebruikt die de eigen speler aan het begin van het
seizoen had (augustus lijst). Indien de eigen speler in augustus nog geen officiele rating had, wordt de
lijst van november gebruikt en zo verder. Een reglementaire overwinning behaald in een externe
wedstrijd telt niet mee voor de TPR, maar wel voor de aanwezigheid.
Om in aanmerking te komen voor de Johan van der Horstschaal dien je tenminste 60% van de
externe wedstrijden voor jouw betreffende team gespeeld te hebben. SBO-Cup wedstrijden
tellen ook mee voor de Johan van der Horstschaal. Mocht niemand 60% hebben, dan gaat die
maatstaf per 5% omlaag totdat 2 of meer personen het nieuwe percentage gespeeld hebben.
Als invaller maak je kans op de Johan van der Horstschaal indien je het betreffende seizoen 4 of meer
externe wedstrijden bent ingevallen.
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De tussenstand met betrekking tot de Johan van der Horstschaal wordt bijgehouden op de website
van de schaakvereniging Borne. Je gaat dan in het menu links op de website naar extern. Vervolgens
klik je op Johan van der Horstschaal. De ranglijst is gerangschikt op de prestatiescore (TPR –
beginrating).
DOORGEEFSCHAAK
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.
Er wordt gespeeld in teams. Deze teams worden samengesteld op basis van de startrating van het
seizoen. De speler met de hoogste rating wordt gekoppeld aan de speler met de laagste rating en zo
verder.
Regels die van toepassing zijn:


Het op het bord zetten van een doorgegeven stuk of pion komt in de plaats van een zet.



Met het plaatsen mag niet worden geslagen en geen schaak worden gegeven of opgeheven.



Een pion mag niet op een promotieveld, en ook niet op de zevende rij worden geplaatst



Een stuk dat is ontstaan door de promotie van een pion wordt bij het doorgeven weer een
pion. Daarom blijft de gepromoveerde pion de gedaante van een pion houden.



Mat, pat of remise wegens materiaaltekort is pas het geval als een (later) doorgegeven stuk
dat niet meer kan voorkomen.



De wedstrijd eindigt als beide partijen zijn afgelopen.

Speeltempo:
10 minuten p.p.p.p. (per persoon per partij).
Kampioen:
Winnaar is het team dat na 5 ronden de ranglijst aanvoert, berekent door Swiss Master.
Er is een leuke presentie te winnen in de vorm van een fles wijn of iets anders.

INSTUIF LADDERAVOND
Doel:
Vrije inloopavond voor leden en niet-leden. Dit wordt gecombineerd met een instructie(training) /
thema avond. De trainingen en laddercompetitie vinden plaats in dezelfde ruimte. Vrij switchen tussen
de aangeboden activiteiten wordt zo gestimuleerd.
Wanneer:
Indien mogelijk wordt geprobeerd om deze avond altijd op de eerste dinsdag van de maand te laten
plaatsvinden. Tijdens de eerste ronde van de Herikon Trofee zal er geen Instuif Ladderavond zijn. De
rondes van de Herikon Trofee zullen samenvallen met de Instuif Ladderavond.
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Systeem:
Rapidschaak. 25 min p.p.p.p. Gespeeld wordt volgens de FIDE schaakregels mbt het rapid gedeelte.
Aan het begin van de avond wordt een indeling gemaakt door de (vervangend) competitieleider. Kleur
wordt de eerste partij geloot en daarna steeds gewisseld. Noteer de uitslag op de uitslagenlijst op het
prikbord. Er worden maximaal 3 partijen op 1 avond gespeeld. Een minder aantal mag uiteraard.
Nieuwe spelers en gasten worden door iemand van het bestuur ontvangen en geassisteerd bij de
keuze van de tegenstander of instructiedeel van de avond.
Uitslagverwerking:
Noteer je naam en tegenstander + uitslag op het prikbord. Alleen de genoteerde partijen tellen mee.
De uiteindelijke winnaar is degene met de hoogste procentuele score (aantal behaalde punten t.o.v.
aantal gespeelde partijen). Om mee te doen voor de eindklassering moet je 2/3 van het meest aantal
gespeelde partijen gespeeld hebben.
Voorbeeld: Speler A heeft 21 ladderpartijen in een seizoen gespeeld. Spelers die daarvan 2/3
gespeeld hebben, dus een aantal van 14 of meer, tellen mee voor de eindklassering.
De tussenstanden worden indien mogelijk na iedere ronde verwerkt op de website.
Er wordt geen ‘Hall of Fame’ kwalificatie toegekend aan het eindresultaat.
Slotbepaling
a) Dit Reglement Toernooien SV Borne treedt in werking vanaf de vaststelling tijdens de algemene
ledenvergadering van 6 september 2016 en vervangt het oude reglement dat is vastgesteld op 1
september 2015.
b) Dit reglement interne competitie kan worden aangehaald als “Reglement Toernooien SV Borne”
Aldus vastgesteld door de leden tijdens de algemene ledenvergadering op 6 september 2016.
Het bestuur,
De voorzitter,
De secretaris,

