
Reglement clubkampioenschap
Algemeen

Artikel 1. Uitvoerend Comité
Het uitvoerend comité bestaat uit de toernooileider (Jean-Pierre Vanderputte) en een officieel 
scheidsrechter (Hugo Roman) die een assisterende functie vervult.

De toernooileider neemt alle beslissingen conform het reglement en de fide-regels. Ingeval van 
discussie kan het advies van de officiële scheidsrechter door de toernooileider worden geëist en 
treedt het uitvoerend comité in werking.

Artikel 2. Toernooileider
De leden duiden op de algemene vergadering de toernooileider (TL) aan. 

De toernooileider zorgt ervoor dat bij elk toernooi de reglementen in de club aanwezig zijn en 
uithangen zodat deze ten allen tijde kunnen geconsulteerd worden bij discussies.

De TL is verantwoordelijk voor:

• de toepassing van de regels van het schaakspel (KNSB fide regels tot het schaakspel) en het 
toernooireglement

• de paringen
• de planning en het goede verloop van het toernooi

• het publiceren van de uitslagen op de website

• het voorzien van reglementen in de toernooizaal, opgehangen aan het prikbord

Indien de TL niet beschikbaar is of zelf betrokken partij is, dan draagt hij zijn bevoegdheid
tijdelijk over aan een beschikbaar lid, bij voorkeur een officiële scheidsrechter.
Als niet beschikbaar wordt beschouwd

• De TL is afwezig
• De TL speelt zelf nog zijn partij

Artikel 3. Klachten
Iedere deelnemer aan een toernooi kan tot 4 dagen na een feit een klacht indienen indien hij het 
oneens in met de toernooileider (de speeldag zelf). Deze consulteert vervolgens zijn adviserend 
persoon. Het UC neemt een beslissing en deelt deze telefonisch of per mail mede aan de 
betrokkenen na alle partijen te hebben aangehoord. De beslissing en de mededeling door het UC 
dient te gebeuren voor de volgende speeldag.
De beslissing van het UC is definitief.

Artikel 4. Scheidingssystemen
De volgende scheidingssystemen worden toegepast bij het bepalen van de rangschikking

Voor Round Robin (gesloten toernooi)

• uitslag onderlinge partijen
• aantal gewonnen wedstrijden
• Sonneborn-Berger systeem
• Medium-Bucholz punten

• Koya systeem



Voor Zwitsers toernooi (ingeval van toepassing)

• uitslag onderlinge partijen
• Medium Bucholz
• Bucholz
• Sonneborn-Berger systeem
• Koya systeem

Clubkampioenschap

Artikel 5. Formule
Zwitsers toernooi met paring volgens PairTwo.

Artikel 6. Samenstelling reeksen

Alle spelers spelen in één reeks.

Artikel 7. Voorwaarden deelname
Enkel clubleden (gewone + effectieve leden) kunnen deelnemen aan het clubkampioenschap. De 
deelname is gratis.

Niet leden kunnen deelnemen indien ze 25 euro betalen. Hiermee worden ze aangesloten als 2de lid 
bij de bond. Deelnamerecht voor jeugdspelers die niet aangesloten zijn is 15 euro.

Een deelnemer mag niet starten aan het clubkampioenschap indien het lidgeld niet betaald is.

Artikel 8. Tempo en aanvangsuur

Het tempo is 1u30 voor de gehele partij + 30 sec/zet.
Notatie is altijd verplicht aangezien er geen tijdscontrole is. 

Indien de speler niet in staat is zijn partij te noteren kan hij hiervoor een uitzondering aanvragen 
voor het begin van het toernooi. Het uitvoerend comité neemt vervolgens een beslissing 
hieromtrent.

Een speler die om 20u45 zonder geldige redenen nog niet in het lokaal aanwezig is verliest de partij 
met forfait. Indien de niet aanwezige speler kan opgebeld worden en een geldige reden heeft vervalt
dit forfait.

Artikel 9. Uitstellen van partijen
a. Een speler kan maximaal 2 keer dezelfde partij uitstellen.

b. Het uitstellen laten we gebeuren met enige soepelheid, we spelen immers in een werkweek. De   
tegenstander dient verwittigd te worden, alsmede de toernooileider (partij dan te spelen op een 
inhaaldag).

c .Ingeval van een forfait dient een speler zelf het forfait te betwisten bij het UC.

d. De spelers hebben in 1ste instantie zelf de verantwoordelijkheid hun uitgestelde partij te laten 
plaatsvinden. In het andere geval stelt de TL zelf een agenda samen aan de hand van alle uitgestelde
partijen en in de mate van het mogelijke rekening houdend met de wensen van de betrokken spelers 
voor de inhaalronden. De toernooileider maakt deze planning ten laatste op de donderdag voor 
iedere inhaalronde bekend. 



e. Een speler die een of meerdere partijen heeft uitgesteld, wordt geacht beschikbaar te
zijn op de inhaaldata. Indien hij niet aanwezig kan zijn tijdens een inhaalronde, kan
hij de dan geplande partij opnieuw uitstellen. Dit uitstel telt mee voor de telling in
a)

f. Een speler die zelf geen partijen heeft uitgesteld en die niet aanwezig kan zijn voor
een geplande partij tijdens de inhaalronde, kan deze partij uitstellen, zonder dat dit
meetelt voor de telling in a)

g. Een speler kan worden uit het toernooi verwijderd indien hij a) overtreedt.

Artikel 10. Forfait
Indien een speler algemeen forfait geeft of uit het toernooi verwijderd wordt, gelden volgende 
regels:

• Voor de verrekening van de totaaluitslag, wordt de speler volledig uit het toernooi of een 
gedeelte van het toernooi geschrapt indien hij de helft of minder dan de helft van de partijen 
heeft gespeeld in het toernooi of een gedeelte van het toernooi.

• Voor een dubbele round robin wordt de heen en de terugronde als aparte toernooigedeelten 
aanzien

• Indien hij wel meer helft van de partijen heeft gespeeld, worden de gespeelde partijen 
meegerekend.

• Op de website worden alle effectief gespeelde partijen weergegeven. De stand die op de 
website komt is immers ook de basis voor eloverwerking van de gespeelde partijen (elke 
effectief gespeelde partij wordt voor eloverwerking doorgegeven).

Artikel 11. Eloverwerking
Het toernooi telt mee voor de nationale elo maar niet voor de FIDE-elo. Elke gespeelde partij wordt 
verwerkt.

Artikel 12. Clubkampioen en Prijzen
De bepalingen volgens artikel 4 zijn van toepassing.

Voor het uitreiken van de beker wordt het scheidingssysteem toegepast.

Voor de geldprijzen wordt het scheidingssysteem niet toegepast. De geldprijzen worden
gedeeld bij gelijk aantal punten. 

Men kan niet zowel een geldprijs en een beker ontvangen. Een speler heeft de mogelijkheid aan de 
beker te verzaken en een geldprijs te verkiezen.


