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1. Algemeen
1.1. Definities
a. Aanduidingen voor mannelijke personen gelden ook voor vrouwelijke.
b. Schaakseizoen is de periode van 1 september tot 1 juli.
c. FIDE-Regels zijn de meest recente ”Regels voor het schaakspel” van de FIDE in de
officiële Nederlandse vertaling van de KNSB.
d. Rating van een speler is zijn laatst bekende KNSB-rating.
e. De competitieleider is lid van het door de algemene ledenvergadering gekozen bestuur.
1.2. Leiding
De leiding van de competities met uitzondering van de externe competitie berust bij de
competitieleider die
a.
zorgt voor een exemplaar van dit reglement en van de FIDE-Regels in de speelzaal,
b.
de indeling en de ranglijst van de spelers opstelt en bekendmaakt,
c.
de uitslagen doorgeeft aan de beheerder van de website,
d.
fungeert als wedstrijdleider of die functie delegeert aan een lid,
e.
beslist over het beroep tegen de beslissing van de wedstrijdleider,
f.
een plaatsvervanger aanwijst als hij niet in staat is zijn functie uit te oefenen en
g.
beslist over de gevallen waarin dit reglement niet voorziet.
1.3. Beroep
a.Tegen een door de competitieleider of diens plaatsvervanger genomen beslissing kan door de
belanghebbende beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep.
b. Dit beroep moet schriftelijk of per e-mail met redenen omkleed, binnen zeven dagen nadat
de beslissing bekend is bij de belanghebbende, zijn ontvangen door de voorzitter van die
commissie en de competitieleider.
1.4. Schaakregels
Er wordt gespeeld volgens de FIDE-Regels aangevuld met de volgende bepalingen.
a. Een speler wiens telefoon hoorbaar afgaat, wordt bestraft met een tijdstraf van 10 minuten
en bij de tweede keer op dezelfde avond met verlies van zijn partij. Het bezit van een
telefoon in de speelruimte is toegestaan.
b. Verlies bij te laat komen volgens artikel 6.6 van de FIDE-Regels is vervangen door regel
1.7.b.
c. Een speler die voor zijn partij gebruik maakt van een externe informatiebron wordt bestraft
met verlies van die partij.
d. Voor het versneld beëindigen van een partij is Appendix G met artikel G4 van toepassing.
1.5. Gedragsregels
a.
Na het aanvangstijdstip en tot het einde van de laatste partij is het volgende geboden:
- spreek niet hardop behalve voor mededelingen van het bestuur en voor bezoekende
teams,
- analyseer partijen buiten de speelzaal en
- sluit de deur na het binnenkomen of verlaten van de speelzaal.
b.
Controleer na afloop van de partij, of als er meer partijen na elkaar worden gespeeld
na afloop van de laatste partij, het gebruikte schaakmateriaal en zet het in de kast voor het
spelmateriaal.
c.
Meld aan de materiaalcommissaris ontbrekende schaakstukken, defecte klokken of
andere tekortkomingen van het gebruikte schaakmateriaal.
d.
Rook niet in de speelzaal.

1.6. Speeltijd
De speeltijd voor elk van de spelers in de interne competitie en de interne bekercompetitie
inclusief beslissingspartijen is
a.
1 uur en 45 minuten voor 40 zetten en daarna 15 minuten extra voor de rest van de
partij, waarin de partij versneld wordt beëindigd (zie regel 1.4.d.) of
b.
1 uur en 30 minuten voor de hele partij plus 30 seconden voor elke zet bij gebruik
van een digitale klok en met instemming van beide spelers of
c.
1 uur en 15 minuten voor de hele partij met een jeugdlid, dat bij het begin van de
periode 16 jaar of jonger is, tenzij het jeugdlid kiest voor een langere speeltijd.
1.7. Aanvangstijdstip
a.
Het aanvangstijdstip van de competities met uitzondering van de rapidcompetitie,
de snelschaakcompetitie en de eerste ronde van de bekercompetitie is 19:45 uur waarna bij
ieder bord een klok in beweging moet zijn.
b.
Een speler verliest zijn partij als hij niet voor 20:15 uur in de speelzaal is, tenzij hij
anders heeft afgesproken met de competitieleider.
c.
Het aanvangstijdstip van de rapidcompetitie, de snelschaakcompetitie en de eerste
ronde van de bekercompetitie is na bekendmaking van de indeling van de spelers die voor
19:45 uur in de speelzaal zijn.
1.8. Afmelden
a.Een speler die niet op de speelavond komt moet zich afmelden bij de competitieleider, omdat
alle leden in principe worden ingedeeld voor de interne competitie.
b. Afmelden kan op een voorgaande speelavond schriftelijk op de uitslagenlijst op het
prikbord en telefonisch of per e-mail tot uiterlijk 18:00 uur op de speeldag.
c.Afmelden na die tijd wordt in de stand verwerkt als ”afwezigheid zonder bericht”.
d. Een speler die tweemaal binnen drie ronden niet komt zonder afmelding wordt pas weer
ingedeeld nadat hij zich schriftelijk of telefonisch heeft aangemeld bij de competitieleider.
e.Afmelden voor rapidschaak, snelschaak of de eerste ronde in de bekercompetitie is niet
nodig.
1.9. Clubkampioen
Clubkampioen is de winnaar van de interne competitie voor een schaakseizoen. Hij krijgt de
wisselbeker en een beker om te houden.

2. Interne competitie
2.1. Algemeen
Het schaakseizoen wordt ingedeeld in drie perioden van elf ronden elk en er wordt gespeeld in
twee groepen.
2.2. Groepsgrootte
a. Bij aanvang van de eerste periode telt de A-groep twee of drie spelers minder dan de
B-groep.
b. Indien een speler niet of weinig deelneemt aan de competitie, telt hij niet mee bij de
verdeling van spelers als vermeld onder a. hiervoor en voor de versterkte promotie en
degradatie als vermeld onder 2.4.
c. Of een speler weinig deelneemt wordt beoordeeld door de competitieleider.
2.3. Promotie en degradatie
Aan het eind van iedere periode
a. hebben de drie spelers die het hoogst in rangorde staan in de B-groep het recht om te
promoveren naar de A-groep. Voor elke speler die afstand doet van dat recht treedt een
volgende speler in rangorde zonder dat recht in diens plaats en
b. degraderen de drie spelers, die het laagst in rangorde staan in de A-groep, naar de B-groep.
2.4. Versterkte of verminderde promotie en degradatie
Als aan het eind van een periode de A-groep:

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

a.meer spelers telt dan de B-groep verminderd met twee, volgt er afwisselend versterkte
degradatie in de A-groep en verminderde promotie in de B-groep tot de onder 2.2.a
vermelde verdeling is bereikt.
b. minder spelers telt dan de B-groep verminderd met twee, volgt er afwisselend verminderde
degradatie in de A-groep en versterkte promotie in de B-groep tot de hiervoor vermelde
verdeling is bereikt.
Rangorde
De rangorde van de spelers wordt bepaald
a.
voor de eerste ronde van iedere periode door hun rating.
b.
voor de volgende ronden door het aantal toegekende wedstrijdpunten.
c.
bij een gelijk aantal wedstrijdpunten door het aantal weerstandspunten volgens het
Sonneborn-Bergersysteem.
Wedstrijdpunten
Na iedere ronde worden wedstrijdpunten toegekend als volgt:
a.
bij verlies 1, remise 3 en winst 5,
b.
bij afwezigheid zonder bericht 0,
c.
bij afwezigheid met bericht bij de eerste twee keren per periode 2 en voor elke
volgende keer 1,
d.
bij afwezigheid van de beoogde of een andere tegenstander die naar het oordeel van
de competitieleider een gelijkwaardige tegenstander is, 5
e.
bij het ontbreken van een tegenstander door een oneven aantal spelers 4 en
f.
voor externe partijen 3,5.
Wedstrijdpunten door de externe competitie
a. Het resultaat van een partij voor de externe competitie telt mee voor de interne competitie
voor de ronde die valt in de week waarin die partij is gespeeld, als de betrokken speler zich
voor aanvang van die partij dan wel die ronde heeft afgemeld voor de interne competitie
bij de competitieleider. Onder week wordt hier verstaan de periode van zaterdag tot en met
vrijdag.
b. Voor een gespeelde partij in de externe competitie worden 3,5 wedstrijdpunten toegekend
ongeacht het behaalde resultaat.
Wedstrijdpunten door de bekercompetitie
a. Voor een gespeelde partij in de bekercompetitie, met uitzondering van de finale, tijdens een
ronde van de interne competitie worden de wedstrijdpunten, zoals die gelden voor de
interne competitie, toegekend als
1. de spelers zijn ingedeeld in dezelfde groep en
2. de spelers niet eerder in dezelfde periode tegen elkaar zijn uitgekomen en
3. het ratingverschil tussen beide spelers 150 punten of lager is en
4. de partij niet in de laatste ronde van een periode wordt gespeeld en
5. de wedstrijdleider het verzoek van beide spelers om een partij te laten meetellen voor
de interne competitie heeft toegestaan.
b. Voor de tijdens een ronde van de interne competitie gespeelde finale worden de
wedstrijdpunten, die worden toegekend voor partijen in de externe competitie, meegeteld
voor de interne competitie.
Winnaar
a.De speler met de meeste wedstrijdpunten in de eerste groep gedurende het hele
schaakseizoen is winnaar.
b. Als twee of meer spelers gelijk eindigen met de meeste wedstrijdpunten, bepaalt een
beslissingswedstrijd de winnaar. Die wedstrijd bestaat uit minimaal twee partijen waarbij
elke speler even vaak wit heeft.

2.10. Indeling
De competitieleider deelt de spelers in
a. vanaf de top van de ranglijst van de eerste groep naar beneden,
b. met uitzondering van de speler in de tweede groep die het laagst in rangorde staat bij een
oneven aantal spelers en
c. met de volgende richtlijnen in volgorde van afnemende belangrijkheid: een
speler mag in dezelfde periode niet meer dan
1. eenmaal tegen dezelfde speler spelen,
2. eenmaal tegen een speler uit een andere groep spelen,
3. eenmaal vanwege een oneven aantal spelers niet worden ingedeeld,
4. drie partijen achtereen met dezelfde kleur spelen waarbij partijen in de externe
competitie niet meetellen of
5. twee maal vaker met dezelfde kleur spelen waarbij partijen in de externe competitie
niet meetellen.
d. voor de laatste twee ronden van een periode bij voorkeur de promotiekandidaten tegen
elkaar en degradatiekandidaten tegen elkaar.
2.11. Nieuwe speler
Een nieuwe speler
a.zonder rating wordt ingedeeld in de tweede groep.
b. met rating wordt ingedeeld in de groep waarin hij op grond van zijn rating behoort.
c.die na de eerste ronde of later meespeelt, krijgt twee wedstrijdpunten voor elke ronde
voorafgaand aan de eerste door hem gespeelde ronde.

3. Bekercompetitie
3.1. Algemeen
a.
Naast de interne en externe competities is er een bekercompetitie met afvalsysteem.
b.
De eerste ronde van de bekercompetitie wordt gespeeld op de eerste speelavond
van het schaakseizoen.
c.
De speler die wint gaat door naar de volgende ronde.
3.2. Competitie
a.
Voor iedere ronde wordt geloot voor de indeling.
b.
Voor de tweede ronde worden zoveel spelers vrijgeloot dat voor de derde ronde het
aantal spelers een macht van twee wordt.
c.
De competitieleider maakt een datum bekend waarop de volgende ronde moet zijn
gespeeld.
d.
De spelers spreken onderling af waar en wanneer zij hun partij in die volgende
ronde spelen met uitzondering van de finale.
e.
De finale dient te worden gespeeld in de speelzaal tijdens een ronde van de interne
competitie.
f.
De winnaar van finale is bekerkampioen en krijgt de wisselbeker.
3.3. Remise
a. Is bij remise het verschil in ratingpunten van de spelers 150 of meer dan wint de speler met
de laagste rating.
b. Is dat verschil minder dan 150 dan beslist het lot als beide spelers dat willen of nadat een
tweede partij ook remise is geworden.
c. Bij remise in de laatste ronde bepaalt een beslissingspartij de winnaar. Wordt ook die partij
remise dan beslist het lot.
d. De rating voor een ronde is de rating die geldt op het moment van bekendmaking van de
indeling voor die ronde.

4. Rapidcompetitie
4.1. Algemeen
a. Drie maal per schaakseizoen wordt een rapidcompetitie gespeeld op speelavonden waarop
niet wordt gespeeld voor de interne competitie, de externe competitie of voor de
snelschaakcompetitie.
b. Als een of meer speelavonden vervallen, kan dit leiden tot minder rapidcompetities.
4.2. Competitie
a.
De competitie wordt op een speelavond voltooid.
b.
Per speelavond worden drie tot vijf partijen gespeeld in groepen van vier tot zes
spelers.
c.
De competitieleider bepaalt aan de hand van het aantal aanwezige spelers het aantal
groepen, de groepsgrootte en de speeltijd en deelt hen in naar hun rating.
d.
Na afloop van de speelavond krijgen de groepswinnaars een prijs in natura.
4.3. Wedstrijdpunten
Na iedere partij wordt bij verlies geen, bij remise een ½ en bij winst 1 wedstrijdpunt
toegekend.
4.4. Speeltijd
De competitieleider bepaalt de speeltijd van 15, 20 of 25 minuten, of een speeltijd met extra
tijd per zet, per speler per partij.

5. Snelschaakcompetitie
5.1. Algemeen
Drie maal per schaakseizoen wordt snelschaak gespeeld op speelavonden waarop niet wordt
gespeeld voor de interne competitie, de externe of voor de rapidcompetitie.
5.2. Competitie
a.
De competitie duurt drie speelavonden met een finale op de laatste avond.
b.
Per avond worden zes tot elf partijen gespeeld in een groep.
c.
De competitieleider bepaalt aan de hand van het aantal aanwezige spelers het aantal
partijen en deelt hen in naar hun rating.
d.
De winnaar is snelschaakkampioen en krijgt de wisselbeker.
5.3 Wedstrijdpunten
Na iedere partij wordt bij verlies geen, bij remise een ½ en bij winst 1 wedstrijdpunt
toegekend.
5.4. Speeltijd
De speeltijd is 5 minuten per speler per partij.

