Reglement Clubkampioenschap 2017-2018
KONINKLIJKE IEPERSE SCHAAKKRING
1. Deelname.
Om deel te nemen aan het Clubkampioenschap moet men lid zijn van de Koninklijke
Ieperse Schaakkring. Dit houdt in dat men het lidgeld en de deelnamewaarborg heeft
betaald uiterlijk ten laatste op 31 augustus. Leden die hun lidgeld of waarborg niet op tijd
hebben betaald kunnen niet deelnemen aan het clubkampioenschap. Het reglement is
eveneens te raadplegen in het clublokaal en op de website van de KISK. De deelnemers
verklaren zich, door deel te nemen, akkoord met dit reglement.

2. Tornooiformule
Het clubkampioenschap wordt gespeeld over 9 ronden volgens de regels van het Zwitsers
systeem.

3. Kalender.
Het clubkampioenschap wordt 1 x in de maand gespeeld vanaf september (in oktober 2x)
tot en met april. De tornooileider bepaalt de speel- en inhaaldagen. De kalender is te
raadplegen op de website van de KISK.

4. Aanvangsuur.
Het aanvangsuur van de wedstrijden van het clubkampioenschap is 13u30. De
tornooileider stelt steeds vanaf het aanvangsuur de schaakklokken in werking.

5. Speeltempo.
Het tempo is 1u30 per speler en bijkomend 30 seconden per zet. (programma 12 op de
elektronische schaakklok DGT XL)

6. Spelregels.
De spelregels van de FIDE die werden goedgekeurd op het congres van Tallinn in 2013
en die van kracht zijn sinds 01 juli 2014 zijn van toepassing , behalve indien dit anders
staat vermeld in dit reglement. Deze kunnen op ieder ogenblik geraadpleegd worden in het
clublokaal of op de website van de KISK.
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7. Rangschikkingspunten en scheidingspunten bij gelijkheid van punten
Bij winst worden er 2 punten toegekend, bij remise 1 punt en bij verlies 0 punten. De
speler die bye wordt 2 punten toegekend. Bij gelijkheid van punten worden de volgende
scheidingspunten volgens de hieronder vermelde volgorde toegepast :
1.
2.
3.
4.
5.

Onderlinge partij
Bucholz cut 1
Bucholz
Sonneborn-Berger
Aantal zwart gewonnen

8. Uitstellen van de partijen.
Iedere speler doet al het mogelijke om zijn wedstrijd te spelen op de geplande datum. Na
iedere ronde wordt een inhaalspeeldag voorzien in ons lokaal Het Perron. Een speler die
op de vastgestelde datum niet kan spelen, dient vooraf (ten laatste 24 uur voor de
wedstrijd) zijn tegenspeler te verwittigen evenals de tornooileider. Tegelijkertijd spreken
beide spelers onmiddellijk een nieuwe datum af, bij voorkeur op de inhaalspeeldag. Indien
niet kan gespeeld worden op de inhaalspeeldag zoekt de speler, die de wedstrijd heeft
uitgesteld op de geplande speeldag, voor een oplossing om deze wedstrijd te spelen op
een overeengekomen locatie. De speler die uitstelt deelt de inhaaldatum mee aan de
tornooileider. Aangezien de paringen verschijnen op de website ten laatste op de laatste
maandag voor de te spelen volgende ronde dienen de inhaalwedstrijden ten laatste
gespeeld te worden de dag voordien. Bij gebrek aan resultaat verliest de speler die de
wedstrijd heeft uitgesteld op de geplande speeldag de partij. Het staat de spelers vrij te
kiezen op welke plaats zij hun wedstrijd zullen inhalen.

9. Verzuimtijd
De verzuimtijd bedraagt 30 minuten.

10. Forfait
Uitstellen binnen de 24 uur voor de aanvang van de wedstrijd of niet opdagen zonder
verwittigen of opdagen na de verzuimtijd betekent verlies door forfait. Wanneer beide
spelers niet zijn komen opdagen of zijn komen opdagen na de verzuimtijd is er voor beide
spelers een verlies door forfait. Een forfait door overmacht dient ten laatste 24 uur na het
aanvangsuur van de partij via email gemotiveerd te worden aan de tornooileider die in eer
en geweten en zonder vooroordelen zal beslissen of deze wedstrijd alsnog kan gespeeld
worden. Verlies door forfait betekent tevens algemeen forfait en deze speler wordt niet
meer gepaard voor de volgende ronde.

11. GSM of elk ander elektronisch communicatiemiddel
Ieder elektronisch communicatiemiddel in de speelruimte dat naast het bord ligt of in een
jas zit dient te zijn uitgeschakeld. Indien het toch afgaat dan verliest de spelende eigenaar
zijn partij.
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12. Bijkomende bepalingen.
1. Voor de paringen wordt de rangschikking van de spelers opgemaakt conform de
laatst gekende Belgische elopunten of de Fide elopunten voor wie nog geen
Belgische elopunten heeft. Bij gelijkheid van Belgische elopunten wordt gekeken
naar de Fide elopunten om te rangschikken. Clubleden die niet meer aangesloten
zijn bij de KBSB krijgen hun laatst gekende elo , clubleden die nooit zijn
aangesloten geweest bij de KBSB krijgen een fictieve starters elo van 1150.
2. Het is verboden te roken in de speelruimte.
3. In de speelruimte is het verboden om partijen te analyseren en/of te snelschaken.
Analyseren of snelschaken kan gebeuren in een nabijgelegen lokaal.
4. Na het beëindigen van de partij plaatsen de spelers hun stukken terug in de
beginopstelling en schakelen de elektronische klokken uit.
5. Na het beëindigen van hun partij vermelden de spelers het resultaat op de
resultatenbriefjes en tekenen beiden voor akkoord.
6. Bij een uitgestelde partij geeft de winnaar van de partij het resultaat steeds door via
email aan de tornooileider van de KISK.
7. Alle situaties die niet beschreven zijn in de reglementen maar die toch een
beslissing vereisen zullen door de tornooileider (of diens gedelegeerde) in eer en
geweten en zonder vooroordelen opgelost worden.
8. Tegen een beslissing van de tornooileiding kan steeds in beroep worden gegaan bij
het bestuur. Het bezwaar dient via email en ten laatste 24 uur na de beslissing van
de tornooileider, die de betrokkene hiervan per email op de hoogte brengt, bij de
voorzitter van de KISK worden ingediend. Het bestuur die optreedt als
beroepscommissie beslist binnen de 7 dagen. De toernooileider van de KISK heeft
echter geen stem in de beroepscommissie. Hij kan enkel zijn beslissing toelichten.
9. De resultaten van de gespeelde partijen worden niet doorgestuurd voor eloverwerking tenzij de beide spelers voor de aanvang van het clubkampioenschap
kenbaar hebben gemaakt aan de tornooileider dat hun onderlinge partij dient te
worden doorgestuurd.
10. Bij het beëindigen van het clubkampioenschap wordt de waarborg volledig
terugbetaald voor zover er geen verliespartij door forfait is genoteerd. Bij verlies
door forfait ontvangt de tegenstander door overschrijving op zijn bankrekening de
waarborg. Indien beide spelers verliezen door forfait ontvangt de KISK de waarborg
van beiden.
11. Iedere deelnemer ontvangt via email het FIDE reglement, het tornooireglement, de
kalender en de contactlijst met telefoonnummers en email van de deelnemende
spelers.
12. De winnaar van het clubkampioenschap ontvangt een geldprijs van 25 € of een
aandenken van dezelfde waarde.
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