Reglement Hoogeveen Schaaktoernooi 2022
Amateurs
1. Er wordt gespeeld volgens de regels van het laatst uitgegeven FIDE-reglement.
2. De verzuimtijd bedraagt 60 minuten. De tijd gaat in vanaf de aangekondigde aanvangstijd van de
betreffende ronde. De speler die later dan 60 minuten na de aanvangstijd voor het eerst aan het bord
verschijnt, verliest de partij, tenzij de hoofdarbiter anders beslist.
3. Verboden is het dragen van een mobiele telefoon op het lichaam, in een jas of tas die wordt
meegenomen tijdens een wandeling door de speelzaal of bij bezoek aan het toilet. Een overtreding van
deze regel wordt bestraft met het verlies van de partij. Toegestaan is het meenemen van een mobiele
telefoon tot in de speelzaal mits deze wordt uitgeschakeld bij aanvang van de partij. Deze telefoon mag
in een jas of tas bewaard worden naast de speeltafel, of hangende op een stoel. Hij mag ook afgegeven
worden aan een arbiter. De telefoon mag niet op de speeltafel liggen.
Indien vastgesteld wordt dat een mobiele telefoon niet uitgeschakeld op een toegestane plek in de
speelzaal is, dan wordt de speeltijd van de spelende eigenaar bij een eerste overtreding gehalveerd met
een maximum mindering van 10 minuten. Bij een tweede overtreding verliest hij de partij en de arbiter
bepaalt het resultaat van de tegenstander.
4. Speeltempo:
90 minuten voor alle zetten met 30 seconden increment vanaf zet één.
5. De indeling vindt plaats volgens de FIDE regels van het Zwitsers Systeem op rating volgens de
ratinglijsten van 1 oktober 2022. Er wordt ingedeeld met SwissManager. Als een speler geen FIDE rating
heeft, wordt de KNSB (jeugd)rating van 1 oktober 2022 gebruikt. Als een speler zowel een FIDE als een
KNSB rating heeft, wordt de hoogste rating van de twee gebruikt voor het indelen. De loting voor de
kleuren op het eerste bord in de eerste ronde vindt vrijdagavond plaats. Vanaf 21:00 uur is de kleur van
de speler met de hoogste rating in de eerste ronde te vinden op ChessResults. Kijk in het oranje blok
bovenaan de pagina.
6. Beide originele (witte) exemplaren van de notatieformulieren en het wedstrijdbriefje worden na afloop
van de partij ondertekend ingeleverd bij de wedstrijdleiding. Zowel op de notatieformulieren als op het
wedstrijdbriefje staat de uitslag vermeld en staan er handtekeningen van beide spelers.
7. In de ronden 1 tot en met 4 kan éénmaal een bye opgenomen worden in ruil voor een half punt. De bye
moet worden doorgegeven aan de verantwoordelijke arbiter van de betreffende groep. Dat is mogelijk
tot het eind van de ronde vóór de ronde waarvoor de bye wordt aangevraagd.
8. Bij een gelijk aantal punten worden geldprijzen gedeeld. Ratingprijzen worden niet gedeeld. Er wordt
gekeken wie er het hoogst staat volgens onderstaande tiebreak regels. Een speler komt slechts voor één
ratingprijs in aanmerking, namelijk die van zijn eigen categorie.
9. Bij gelijk eindigen in punten gelden de volgende tiebreaks:
a. AROC 1: Average Rating of Opponents (gemiddelde rating van de tegenstanders) zonder het
resultaat tegen de zwakste tegenstander.
b. Als twee of meerdere spelers exact hetzelfde hebben onder a wordt de ratingprijs alsnog
gedeeld.
10. Als een speler het niet eens is met een beslissing van een arbiter, kan de speler in beroep gaan bij de
hoofdarbiter. De hoofdarbiter doet uitspraak en als de speler het ook met die uitspraak niet eens is, kan
de speler zich wenden tot de Commissie van Beroep. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend
binnen een half uur na het einde van de laatste partij van de betreffende ronde bij Jeroen Bottema en
er dient een contante vergoeding betaald te worden van 50 euro. De Commissie van Beroep doet zo snel
mogelijk uitspraak en die uitspraak is bindend. De Commissie van Beroep bepaalt of de vergoeding wordt
terugbetaald of niet, ongeacht de uitspraak of het beroep wordt toegewezen of afgewezen.
11. Alle toernooien die gespeeld worden tellen mee voor de KNSB-rating en de FIDE-rating.
12. Neem contact op met de hoofdarbiter in geval van vragen of problemen. Bijvoorbeeld als u te laat
aanwezig gaat zijn bij een ronde.
Frans Peeters
franspeeters@kpnmail.nl
06-53730502
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Alle indelingen, uitslagen en standen zijn te vinden op ChessResults.
Scan de code hiernaast met je telefoon of kijk op:
https://chess-results.com/tnr660154.aspx?lan=17

Prijzen Amateurtoernooi:
Eindstand
1.
2.
3.
4.

500
250
150
100

Speciale prijzen
65+:
18-:
Dames:
Rating <1600:

250
250
250
250

Datum

Matches

Open

Amateur

za. 15 okt.
zo. 16 okt.
ma. 17 okt.
di. 18 okt.
wo. 19 okt.

Ronde 1 - 14.00 uur
Ronde 2 - 14.00 uur
Ronde 3 - 14.00 uur
Ronde 4 - 14.00 uur
Ronde 5 - 15.00 uur

Ronde 1 - 09.00 uur
Ronde 2 - 09.00 uur
Ronde 3 - 09.00 uur
Ronde 4 - 09.00 uur
Rustdag

do. 20 okt.
vr. 21 okt.
za. 22 okt.

Ronde 6 - 14.00 uur

Ronde 1 - 14.00 uur
Ronde 2 - 14.00 uur
Ronde 3 - 14.00 uur
Ronde 4 - 14.00 uur
Ronde 5 - 09.00 uur
Ronde 6 - 15.00 uur
Ronde 7 - 14.00 uur
Ronde 8 - 14.00 uur
Ronde 9 - 14.00 uur
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Ronde 5 - 09.00 uur
Ronde 6 - 09.00 uur
Ronde 7 - 09.00 uur

