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INHOUDSOPGAVE  

Artikel 1 Algemeen  
a. Dit reglement geldt voor het Krimpen Open schaaktoernooi in elk verenigingsjaar te     
organiseren.    

Artikel 2 Leiding  
a. De algemene leiding berust bij de toernooidirecteur van SV Krimpen aan den IJssel. Hij is 
belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle geschillen en 
onvoorziene gevallen, welke zich terzake mochten voordoen. 
b. Bij ontstentenis van de toernooidirecteur wordt zijn functie waargenomen door het bestuur 
van SV Krimpen aan de IJssel aan te wijzen plaatsvervanger.  

Artikel 3 Beroep 
a. Tegen op grond van artikel 2 genomen beslissingen kan door de belanghebbende speler 
beroep worden aangetekend bij de toernooidirecteur. 
b. Een beroep moet schriftelijk of per email, met redenen omkleed binnen 10 dagen na het 
verstrijken van de desbetreffende wedstrijd. 

Artikel 4 Eindstand toernooi 
a. De eindstand van het toernooi wordt bepaald door het aantal behaalde wedstrijdpunten. 
b. Indien zowel het aantal behaalde wedstrijdpunten gelijk is, wordt de volgorde bepaald door 
het onderlinge resultaat. 
c. Is dan nog geen eindstand verkregen, dan wordt de volgorde bepaald door de Sonnenborn-
Berger score ten aanzien van de wedstrijdpunten. Is dan nog geen beslissing dan beslist het lot. 

1. Artikel 5 Speeldata  
De wedstrijden worden op de in het rooster vastgestelde data gespeeld. 
Data: 

1e ronde: 23 september 2019 
2e ronde: 14 oktober 2019 
3e ronde: 11 november 2019 
4e ronde: 9 december 2019 
5e ronde: 6 januari 2020 
6e ronde: 10 februari 2020 
7e ronde: 9 maart 2020 
8e ronde 23 maart 2020 
9e ronde: 6 april 2020 
De wedstrijden wordt gespeeld in het speellokaal van de schaakvereniging Krimpen aan den IJssel.  
 
Artikel 6 Indeling 
a. Negen ronden Zwitsers. 
b. 3 maal een bye mogelijk in de ronden 1-6, daarna niet meer. 
c. De paring wordt uitgevoerd m.b.v. het indelings programma SwissMaster. Hier wordt volgens 
Baku Acceleration versneld ingedeeld. Vóór de eerste ronde wordt de lijst met te paren spelers 
(correct gesorteerd) verdeeld in twee groepen, GA en GB. De eerste groep (GA) bevat de eerste helft 
van de spelers, afgerond op het dichtstbijzijnde even nummer. De tweede groep (GB) bevat alle 
resterende spelers. 
Opmerking: als er bijvoorbeeld 161 spelers in het toernooi zijn, is het dichtstbijzijnde even getal dat 
de eerste helft van de spelers omvat (bijvoorbeeld 80,5) wordt 82 
d. Aanvraag voor een Bye moet 7 dagen voor de desbetreffende speeldatum worden gedaan. 
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e. Een te laat verzoek om een Bye wordt niet gehonoreerd. 
f. De indelingen worden 7 dagen vooraf aan de te spelen partijen aan de deelnemers per email 
bekend gemaakt 
 
Artikel 7 Wedstrijdreglement  
a. Gespeeld wordt volgens de spelregels van de Wereldschaakbond (F.I.D.E.) in de officiële 
Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB, laatste uitgave, voor zover in dit reglement niets 
anders is bepaald.  
b. De beslissingen, welke de F.I.D.E. met betrekking tot de toepassing of de uitleg daarvan 
neemt, zijn bij de competitiewedstrijden pas van kracht vanaf de aanvang van het nadat zij vanwege 
de KNSB door publicatie in een officieel orgaan algemeen bekend zijn gemaakt.  
c. Het is een speler toegestaan een mobiele telefoon of een ander elektronisch 
communicatiemiddel bij zich te hebben. Deze dient echter tijdens de partij uit te staan. Indien een 
mobiele telefoon of ander elektronisch hulpmiddel tijdens de partij aan blijkt te staan, bijvoorbeeld 
doordat er een geluid wordt gegenereerd, dient de wedstrijdleider de betreffende speler een laatste 
waarschuwing te geven. Indien nadien nogmaals een mobiele telefoon of ander elektronisch 
hulpmiddel van dezelfde speler blijkt aan te staan, wordt die speler gestraft met een reglementair 
verlies. Gebruik maken van een mobiele telefoon of ander elektronisch hulpmiddel is tijdens de 
wedstrijd niet toegestaan en wordt bestraft met een reglementaire nul, tenzij de arbiter anders 
beslist.  

Artikel 8 Uitrusting  
SV Krimpen aan den IJssel moet zorgdragen voor een wedstrijdlokaal, borden, stukken, klokken, 
notatiebiljetten en het ter raadpleging aanwezig zijn van een exemplaar van dit reglement en van de 
spelregels van de F.I.D.E. bedoeld in artikel 18.  

Artikel 9 Wedstrijdleider  
a. Als wedstrijdleider, bedoeld in de spelregels van de F.I.D.E., treedt op een door de 
schaakvereniging Krimpen aan den IJssel vooraf als zodanig aan te wijzen persoon, behoudens in het 
geval dat het toernooidirecteur vooraf een ander als wedstrijdleider heeft aangewezen.  
b. De door de organiserende vereniging aangewezen wedstrijdleider dient lid te zijn van de 
KNSB, of tenminste in het bezit te zijn van een door de KNSB uitgegeven diploma scheidsrechter, 
wedstrijdleider of arbiter.  
c. De wedstrijdleider neemt bij voorkeur niet aan de wedstrijd deel. Indien hij dat wel doet, 
hebben zijn verplichtingen als wedstrijdleider voorrang boven die als speler.  
 
Artikel 10 Aanvangstijdstip  
a. Het aanvangstijdstip is 20.00 uur. 
b. Indien een speler meer dan 60 minuten na het tevoren vastgestelde aanvangstijdstip van de        
wedstrijd niet aanwezig is, dan verliest die speler de partij.  

Artikel 11 Speeltempo en notatieplicht  
a. Het speeltempo is per speler 90 minuten voor de hele partij met 15 seconden extra tijd per 
zet vanaf zet 1.  
b. Als een speler voor de eerste maal minder dan 5 minuten over heeft op zijn klok, dan is hij 
voor het restant van de partij niet verplicht te noteren.  

Artikel 12 Schaakklok 
a. Voor het meten van de bedenktijd kunnen alleen digitale klokken worden ingezet die door de 
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FIDE zijn goedgekeurd voor gebruik bij schaakwedstrijden. De klokken dienen ingesteld te worden op 
een periode van 1:30 uur, waarbij 15 seconden vanaf zet 1 wordt toegevoegd aan de bedenktijd.  

b. (DGT 2000: instelling 23; DGT 2010: instelling 18; voor beiden geldt dat voor beide spelers 
eerst 1:30:00 wordt ingesteld en dan voor beide spelers 0.15 seconden).  

Artikel 13 Score  
a. Voor een gewonnen partij wordt aan de winnaar een bordpunt en aan de verliezer nul 
bordpunten toegekend. Voor een remisepartij krijgen beide spelers een half bordpunt.  
b. Voor een Bye wordt een ….. gegeven 

Artikel 14 Inschrijving 
a. Inschrijven voor deelname aan krimpen Open per formulier op de website svkrimpen.nl of 

per email naar ko2019@svkrimpen.nl onder vermelding van naam, relatienummer KNSB, 
rating en emailadres. 

b. Het inschrijfgeld als volgt: 
c. Senioren: € 30,- per bank 

Senioren: € 35,- aan de zaal 
d. Jeugd: € 15,- per bank 
e. Jeugd: € 20,- aan de zaal 
f.  
g. Voor leden van SV Krimpen is inschrijving gratis. 
h. Inschrijving sluit op maandagavond 23 september 2019 klokslag 19.00 uur. 
i. Aantal deelnemers is gesteld op maximaal 110. 

 

Privacy aspecten 
Door in te schrijven voor dit toernooi stemt een deelnemer toe met eventuele publicatie van zijn foto op 
de website van svkrimpen.nl). 
Uw naam en mailadres wordt voor een periode van vijf jaar bewaard teneinde aankondigingen te kunnen 
versturen van toekomstige door svkrimpen.nl georganiseerde toernooien. Uw gegevens worden niet aan 
derden verstrekt. 

Tenslotte 
In gevallen waarin dit toernooireglement niet voorziet, beslist de toernooileiding. 

Artikel 15 Arbiter 
a. Hoofdarbiter is de heer Phillip Westerduin 
b.  


