Reglement Schaesberg Schaakvierkampen 2016
1. Gespeeld wordt volgens de spelregels van de Wereldschaakbond (FIDE) in de
officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB, laatste uitgave,
behoudens waar dit reglement anders bepaalt.
Speelsysteem
2. In het open toernooi worden spelers op basis van hun rating ingedeeld in groepen
van maximaal 4 spelers (de eerste 4 in de eerste groep; de volgende 4 in de tweede
groep enz.). De organisatie behoudt zich het recht voor een speler in een andere
groep te plaatsen dan die waarin hij op basis van zijn rating zou moeten worden
ingedeeld.
3. In de invitatiegroepen worden spelers geplaatst die daartoe door de organisatie
zijn uitgenodigd.
4. Iedere groep speelt een enkelrondige round-robincompetitie. Het vaststellen van
de paringen geschiedt middels een loting.
Speeltempo
5. De invitatiegroepen spelen volgens het Fischertempo: 1:45 uur voor 40 zetten,
gevolgd door 15 minuten extra voor de rest van de partij met een increment van 15
seconden per zet vanaf zet 1.
6. In de open groepen is het speeltempo 1:45 uur voor 40 zetten, gevolgd door 30
minuten extra voor de rest van de partij.
Versneld beëindigen
7. In de open groepen is G4 van toepassing. In de invitatiegroepen is G3 van
toepassing.
Onregelmatigheden
8. Tijdens de wedstrijden is het een speler verboden elektronische hulp- of
communicatiemiddelen of apparatuur die schaakzetten kan voorstellen bij zich te
dragen. Als geconstateerd wordt dat een speler zo’n apparaat bij zich draagt, dan
verliest hij zijn partij. Een speler moet genoemde apparatuur direct uitzetten en
wegleggen voordat hij de eerste zet doet; dit geldt ook voor een speler die arriveert
nadat de wedstrijd is begonnen.
9. Indien het elektronische communicatiemiddel in de speelzaal afgaat, dan wordt de
partij verloren verklaard voor de bezitter van de apparatuur.
10. De wedstrijdleider kan in uitzonderlijke gevallen toestemming / dispensatie geven
aan een speler met betrekking tot het gebruik van een mobiel communicatiemiddel.
Gemaakte afspraken worden vooraf aan alle spelers in de groep medegedeeld.
11. De verzuimtijd is 60 minuten. Een speler die meer dan 60 minuten na het vooraf
vastgestelde aanvangstijdstip voor het eerst aan het bord verschijnt verliest zijn partij.
Ranglijst en prijzen
12. De volgorde op de ranglijst wordt bepaald door het behaalde aantal punten.
Hebben twee of meer spelers hetzelfde aantal punten dan wordt de onderlinge
volgorde bepaald door het aantal punten behaald in de onderlinge partijen. Indien
ook op deze wijze geen verschil kan worden bepaald dan eindigen de betrokken
spelers gelijk.

13. De eerste en tweede plaats geeft recht op een prijs. Anderzijds indien spelers op
een gelijk eindigende plaats staan die recht geeft op een prijs / prijzen, dan wordt de
prijs / worden de prijzen gedeeld.
Inschrijven en aanmelden
14. Inschrijven als deelnemer kan tot en met zaterdag 4 juni 14:30 uur in de
speelzaal.
15. Iedere speler dient zich op zaterdag 4 juni tussen 14:00 en 14:45 uur persoonlijk
aan te melden in de speelzaal. De organisatie heeft het recht om een speler die zich
niet tijdig heeft aangemeld uit te sluiten van deelname aan het toernooi. En heeft het
recht om spelers zelf als aangemeld aan te merken.
Overige bepalingen
16. Na afloop van de partij dienen de spelers de uitslag zo spoedig mogelijk door te
geven aan de arbiters, in ieder geval voor het verlaten van het spelersgebied. In
geval de arbiters geen uitslag hebben gekregen, is de uitslag 0-0.
17. De wedstrijdleiding is in handen van door de organisatie benoemde arbiters.
Tegen een beslissing van de arbiters is geen beroep mogelijk.
18. Dit reglement wordt aangevuld met de tekst op de website
http://www.schaakvierkampen.nl/.
19. In gevallen waarin dit reglement of de tekst op de website niet voorziet, beslist de
hoofdarbiter. De hoofdarbiter consulteert de organisatie voordat hij een beslissing
neemt.

Huishoudelijk reglement Schaesberg Schaakvierkampen
● In de speelzaal zijn warme etenswaren niet toegestaan.
● Het is niet toegestaan meegebrachte etenswaren of drank te nuttigen in het
Streeperkruis
● Roken is uitsluitend toegestaan in de aangewezen rokerszone in de buurt van de
speelzaal.

