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Reglement zomertoernooi 

Algemeen 

Artikel 1. Uitvoerend Comité 

Het uitvoerend comité bestaat uit de toernooileider en een officieel scheidsrechter 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. 

Zonder discussie heeft de toernooileider de enige beslissingsbevoegdheid.  

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 schaakspel (KNSB FIDE regels) 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 wordt toegepast bij het bepalen van de rangschikking 

Voor Zwitsers toernooi met veel voorkomende afwezigheden 

• voortschrijdingspunten 

• uitslag onderlinge partijen 

• Medium Bucholz 

• Bucholz 

• Sonneborn-Berger systeem 
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Artikel 5. Formule 

Zwitsers toernooi met paring volgens PairTwo. 

Artikel 6. Samenstelling reeksen 

Alle spelers spelen in één reeks. 

Artikel 7. Voorwaarden deelname 

Iedereen kan deelnemen aan het zomertoernooi. De deelnameprijs voor elke ronde bedraagt voor 

zowel clubleden als niet clubleden 1 euro.  

De deelnameprijs voor jeugdleden bedraagd 0,5 euro.  

Artikel 8. Tempo en aanvangsuur 

Het tempo is 30min per persoon per partij. De partijen starten om 20u35. 

Notatie is niet verplicht. De fideregels van het schaakspel voor rapidschaak zijn van toepassing. 

Bij een onreglementaire zet wordt na claiming door de tegenspeler 2 minuten extra toegewezen. 

De partij kan vanwege dit voorval niet worden opgeëist. 

Artikel 9. Uitstellen van partijen 

Niet van toepassing. 

Artikel 10. Forfait 

Niet van toepassing. 

Artikel 11. Eloverwerking 

De partijen worden niet verwerkt voor elo. 

Artikel 12. Kampioen 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.  De geldprijzen worden bij aanvang van het toernooi 

bekendgemaakt. 

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. 

Er worden prijzen uitgereikt volgens 2 reeksen: 

1) Open reeks: 30 – 25 – 20 

2) Reeks onder de mediaan: 20 – 15 - 10 

Het speelgeld is per speeldag 1 euro voor volwassenen. Gratis voor jeugd. 

Artikel 13. Vastlegging reglement 

Het reglement wordt bij de algemene vergadering vastgelegd en vervolgens op de website 

gepubliceerd. Eén week voor het toernooi aanvangt zal het reglement ophangen aan het prikbord. 

 

 


