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Artikel 1.
De wedstrijden worden gespeeld volgens de Regels voor het Schaakspel van de FIDE, in de
officiële Engelse versie Laws of Chess 01-01-2018, met als representatieve Nederlandse
versie de vertaling uitgegeven door de KNSB, editie 2018, met uitzondering van artikel 6.7.1:
een speler verliest de partij als hij meer dan een uur na het te voren vastgestelde aanvangstijdstip van de zitting aan het schaakbord verschijnt.
Fotograferen in de speelzaal is alleen toegestaan de eerste 10 minuten na de start van de
ronde. Fotograferen op een ander moment tijdens de ronde alleen na toestemming van de
arbiter.

Artikel 2.
Speeltempo: Fischertempo 40 zetten in 90 minuten gevolgd door 30 minuten voor de rest
van de partij, plus 30 seconden [increment] per zet vanaf zet 1.

Artikel 3.
De indeling geschiedt volgens het reglement Zwitsers FIDE Dutch System en het
paringsprogramma SwissMaster zal hiervoor gebruikt worden.
Voor de bepaling van de speelsterkte wordt gebruikt gemaakt van de rating van de speler in
de volgende rangorde:
1. De FIDE-rating, volgens de laatstverschenen ratinglijst;
2. Indien deze niet aanwezig is, de nationale rating;
3. Indien deze niet kan worden vastgesteld, worden de spelers in alfabetische volgorde aan
het einde van de deelnemerslijst geplaatst.
De paringsnummers worden aan de spelers toegekend aan de hand van de deelnemerslijst
die wordt gevormd door bovenstaande gevonden rating te ordenen in afnemende volgorde,
waarbij aan de speler met de hoogste rating paringsnummer #1 wordt toegekend.

Artikel 4.
Het aanvangsuur van de partijen wordt bepaald op 14u00 voor de ronden 1 tot en met 8.
De 9e ronde [slotronde] vangt aan om 12u00.
Wie zich uit het toernooi wenst terug te trekken of wie één of meerdere ronden niet
aanwezig kan zijn, dient dit vóór het maken van de paring van de betreffende ronde[n] aan
de hoofdarbiter te melden.
Bij de indeling van de volgende ronden kan hiermee rekening gehouden worden.
Wie zonder bericht van verhindering tijdens een ronde afwezig is, wordt van verdere
deelname aan het toernooi uitgesloten.
Er wordt geen vergoeding in punten toegekend voor een vooraf gemelde afwezigheid.

Artikel 5.
Scheidingsregels [Tiebreak], de eindstand wordt bepaald door:
1. Score
2. Buchholz-score (WP)
3. Sonneborn-Berger score (SB)
4. Progressieve score

Voor de toekenning van prijzen gelden volgende bijkomende regels:
a) Klassementsprijzen worden gedeeld onder de spelers met hetzelfde aantal
wedstrijdpunten.
b) Ratingprijzen worden niet gedeeld. Een speler komt enkel in aanmerking voor één
ratingprijs, namelijk deze van zijn eigen categorie.
c) Cumulatie van een klassement- en ratingprijs is niet mogelijk.
d) In geval van aanspraak op meerdere prijzen wordt de hoogste uitgereikt en wordt de
laagste doorgeschoven naar de volgende in dat klassement.
Alle te winnen bedragen zullen bij aanvang van het toernooi uitgehangen worden.
Om in aanmerking te komen voor een geldprijs dienen deelnemers aan het toernooi
minimaal acht ronden te spelen, een bye bij 'oneven' en/of 'no-show' van de tegenstander telt
als een gespeelde ronde.

Artikel 6.
Notatieformulieren: Door de organisatie worden (doordruk)notatieformulieren ter beschikking
gesteld.
Na afloop van de partij dient iedere speler het originele exemplaar van zijn notatieformulier
bij de wedstrijdleiding in te leveren, met op het formulier vermelding van de uitslag en
ondertekening.

Artikel 7.
Tijdens de wedstrijden dient de rust en orde in de toernooizaal altijd bewaard te blijven.
Dit impliceert onder andere:
a) Een volledig rookverbod. Roken kan enkel op de door de organisatie aangeduide
plaats. Bij overtreding van het rookverbod volgt er door de organisatie en/of wedstrijdleiding
een waarschuwing [maximaal 2x], waarna uitsluiting van het toernooi volgt.
b) Het verbod tot analyseren of snelschaken in de toernooizaal. In de analysezaal zijn
borden, stukken en klokken ter beschikking.
c) Niet eten in de toernooizaal.
d) Bezoekers en toeschouwers dienen zicht op een correcte manier te gedragen in de
toernooizaal zodat de spelers niet gehinderd worden door hun aanwezigheid.
De bezoekers dienen hun gsm, buiten de toernooizaal, uit te schakelen.
e) Het nuttigen van eigen meegebrachte dranken in de toernooizaal is verboden. Er is
voldoende aanbod aan de bar van de organisatie.

Artikel 8.
Het is spelers verboden om, tijdens de partij, een GSM en/of communicatiemiddelen op zich
te dragen. Spelers die tijdens de partij gebruik maken van een GSM en/of communicatiemiddelen of een GSM en/of communicatiemiddelen die “afgaat” verliest de partij, het
resultaat van de tegenstander bepaalt de arbiter.
Een ‘SmartWatch’ is een communicatiemiddel en is derhalve tijdens de partij verboden.
Toeschouwers die gebruik maken van een GSM en/of communicatiemiddelen in de
speelzaal krijgen een toegangsverbod van 24 uur tot de speelzaal, spelers die na hun partij
gebruik maken van de GSM en/of communicatiemiddelen in de speelzaal krijgen een
toegangsverbod tot de speelzaal tot het einde van de betreffende ronde.

Artikel 9.
Alle bepalingen van dit reglement zijn onderworpen aan de interpretatie van de
hoofdarbiter. De hoofdarbiter, in samenspraak met de toernooidirecteuren, heeft volheid van
bevoegdheid met betrekking tot onvoorziene omstandigheden tijdens het toernooi. Zijn
beslissingen treden onmiddellijk in werking.

Artikel 10.
1. Tegen een beslissing van de wedstrijdleiding is, door betrokken spelers, beroep mogelijk,
tenzij beroep in de FIDE Regels voor het Schaakspel is uitgesloten.
2. Een beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de hoofdarbiter binnen een half uur na
het einde van de betreffende partij.
3. Een ingediend beroep wordt onverwijld voorgelegd aan de Commissie van Beroep.
4. De uitspraak van de Commissie van Beroep is voor alle partijen bindend.
5. Indien een lid van de Commissie van Beroep direct of indirect belang heeft bij een
beroepskwestie, dient hij voor de behandeling van dit beroep vervangen te worden door een
reservelid. Of een lid al dan niet belang heeft bij een beroepskwestie, wordt bepaald door de
hoofdarbiter.
6. De Commissie van Beroep bestaat uit drie leden en twee plaatsvervangende leden.
7. Een lid van de toernooiorganisatie is voorzitter van de CvB.
De commissie doet dezelfde dag uitspraak. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk.
De Commissie van Beroep is enkel bevoegd voor het behandelen van protesten tegen
beslissingen van de hoofdarbiter.

Artikel 11.
Door het feit van deelname verklaren de spelers zich akkoord met dit toernooireglement:
1. Iedere deelnemer dient zich te houden aan het toernooireglement.
2. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de hoofdarbiter in samenspraak
met de toernooidirectie.
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