REGLEMENT GOIRLES WEEKEND KAMPIOENSCHAP 2022

Artikel 1 Toernooiorganisatie
1. De schaakvereniging EGS organiseert het Goirles Weekend Kampioenschap 2022.
2. De speellocatie is Goirles Cultureel Centrum Jan van Besouw, Thomas van
Diessenstraat 1, 5051 RJ Goirle.
3. De toernooiorganisatie heeft een mobiel nummer in gebruik waarop belangrijke
incidenten gemeld kunnen worden. Dit nummer is: 06-22780083

Artikel 2 Reglementen
1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de Regels voor het Schaakspel van de
FIDE, met als representatieve Nederlandse versie de vertaling uitgegeven door de
KNSB, editie januari 2018 voor zover in dit Reglement niet anders is bepaald.
2. Er worden zes ronden Zwitsers op rating gespeeld.
3. Er wordt gebruik gemaakt van het indelingsprogramma Swiss Master.
Artikel 3 Speeltempo
Het speeltempo bedraagt 1.30 uur met 30 seconden increment per zet vanaf zet 1.
Artikel 4 Speeltijden
1. De speeltijden zijn opgenomen in bijlage 1 van dit reglement.
2. Er wordt gespeeld in twee groepen.
a) De A-groep is toegankelijk voor iedere speler met een rating van minimaal
1750.
b) De B-groep is toegankelijk voor iedere speler met een rating van maximaal
1800.
c) De toernooiorganisatie heeft het recht om spelers in voorkomende gevallen
in een andere groep in te delen.
d) De rating als bedoeld in dit artikellid wordt vastgesteld overeenkomstig het
bepaalde in artikel 8.
3. De inschrijving voor het toernooi start op 1 mei 2022 en wordt gesloten op 2
september 2022 om 18.00 uur. Inschrijving via de website kan tot uiterlijk 1
september 2022 om 24.00 uur. Daarna is enkel nog inschrijving op de speellocatie
mogelijk.
4. Ingeschreven deelnemers dienen zich uiterlijk 2 september 2022 om 18.30 uur bij
de organisatie te hebben aangemeld. (uitgezonderd spelers met een bye in de eerste
speelronde, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel).
5. Voor spelers die een bye in de eerste ronde wensen op te nemen geldt dat het
volledige verschuldigde inschrijfgeld twee dagen voor aanvang van het toernooi op
de bankrekening: (IBANnr.NL46RABO0161486282; BIC-code: RABONL2U van
de Eerste Goirlese schaakclub moet zijn bijgeschreven onder vermelding van de
volledige naam van de betreffende speler en email adres.
6. Indien een speler om welke reden dan ook niet op tijd voor de aanmelding kan zijn
dient hij de toernooiorganisatie hiervan op de hoogte te stellen door te bellen naar

het in artikel 1, lid 3 genoemde telefoonnummer, voor 18.30 uur op vrijdag 2
september 2022, of in het geval een speler in de eerste ronde een bye heeft
opgenomen, voor 8.30 uur op zaterdag 3 september 2022.
7. Een speler die zich aanmeldt na het in het zesde lid genoemde tijdstip zal nadat de
paring van de op het genoemde tijdstip aanwezige spelers is verricht, worden
nagepaard, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste ronde.
8. Indien een speler om welke reden dan ook tijdens een ronde waarvoor hij gepaard
werd, niet in staat is om te spelen, dient hij zo snel mogelijk de toernooiorganisatie
hiervan op de hoogte te (laten) stellen, door te bellen naar het in artikel 1, lid 3,
genoemde telefoonnummer.
9. De paringen voor de eerst volgende ronde worden zo spoedig mogelijk na de
officiële afloop van de ronde bekend gemaakt, onvoorziene omstandigheden
voorbehouden.
Artikel 5 Inschrijfgeld en prijzengeld
1. Het inschrijfgeld bedraagt:
a) voor groep A:
€ 30,00
b) voor groep B:
€ 30,00
c) Spelers die geen KNSB relatienummer hebben wordt het inschrijfgeld met
€ 7,50 verhoogd voor ratinglidmaatschap; dit geldt niet voor buitenlanders.
2. Het prijzengeld is opgenomen in bijlage 3 van dit reglement.
3. Bij gelijk eindigen op punten, voor zover dit de plaatsprijzen in de A en B groep
betreffen, worden de geldprijzen gedeeld. In alle overige gevallen gelden de Tiebreakregels uit artikel 7.1.
4. Als door het delen van prijzen per persoon een bedrag resteert kleiner dan € 5,00
dan wordt dit bedrag door de toernooiorganisatie niet uitbetaald.
Artikel 6 Titels
1. De winnaar van de A-groep krijgt de titel “Open Goirles Kampioen 2022”.
2. Bij gelijk eindigen wordt voor de toekenning van de titel de eindstand bepaald
door de in artikel 7 opgenomen scheidingsregels.
Artikel 7 Scheidingsregels
1. De eindstand wordt bepaald door:
a) Score.
b) Onderling resultaat (uitsluitend indien alle betrokken spelers onderling
tegen elkaar gespeeld hebben of indien de ontbrekende uitslagen geen
invloed hebben op de uitkomst).
c) Buchholz.
d) Sonneborn-Berger.
e) T.P.R.
f) Loting.

Artikel 8 Indeling
1. Voor de bepaling van de speelsterkte wordt gebruik gemaakt van de rating van de
speler in de volgende rangorde:
a) De KNSB-rating, volgens de laatst verschenen ratinglijst (augustus 2022)
b) De Fide-rating, volgens de laatst verschenen ratinglijst (augustus 2022)
Buitenlandse spelers dienen een FIDE-id te hebben. Deze kan
aangevraagd worden bij hun eigen nationale bond.
c) Indien deze niet aanwezig is, de KNSB jeugdrating, volgens de laatst
verschenen ratinglijst (augustus 2022).
d) Indien deze niet kan worden vastgesteld, worden de spelers in alfabetische
volgorde aan het einde van de deelnemerslijst geplaatst.
2. De organisatie heeft het recht om indien daartoe redenen bestaan af te wijken van
de in het eerste lid opgenomen volgorde.
3. De paringsnummers worden aan de spelers toegekend aan de hand van de
deelnemerslijst die wordt gevormd door de in het eerste lid gevonden rating te
ordenen in afnemende volgorde, waarbij aan de speler met de hoogste rating
paringsnummer 1 wordt toegekend.
4. Het lot bepaalt met welke kleur de nummer 1 geplaatste speler speelt.
Artikel 9 Bijzonderheden
1. Notatieformulieren:
a) Door de organisatie worden notatieformulieren ter beschikking gesteld.
2. Uitslagformulieren:
a) Door de wedstrijdleiding worden uitslagenformulieren ter beschikking
gesteld.
b) Na afloop van de partij dient de uitslag van de partij op het formulier te
worden ingevuld en het uitslagformulier door beide spelers te worden
ondertekend, alvorens dit bij de wedstrijdleiding in te leveren.
3. ½ punt Byes:
a) In de eerste tot en met de vierde ronde is het mogelijk één bye (vrije ronde)
op te nemen. Spelers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken
dienen dit vóór aanvang van het toernooi aan de wedstrijdleiding bekend te
maken.
b) Bij het opnemen van een bye als bedoeld in het eerste lid, krijgt men als
score een half punt toegekend.
4. Forfait:
a) Een speler die meer dan 30 minuten later dan het vastgestelde
aanvangstijdstip aan het bord verschijnt, verliest zijn partij, tenzij de arbiter
anders beslist.
b) Een speler die eenmaal niet tijdig verschijnt zonder voorafgaand bericht, of
geen geldige reden had om zijn vertraging dan wel afwezigheid niet
voorafgaand te melden, wordt uitgesloten van het toernooi.
5. Analyse:
a) Het is verboden in de speelzaal te analyseren.
6. Snelschaak:
a) Het is verboden in de speelzaal te snelschaken.

7. Spelersgebied:
a) Onder spelersgebied wordt verstaan:
ɪ.
De speelzaal.
ɪɪ.
De toiletten.
ɪɪɪ.
De kantine.
ɪv.
het rokersgebied buiten (straal van 5–10 meter rond de ingang).
b) Het is verboden gedurende de partij zich buiten het spelersgebied te
begeven zonder toestemming van een arbiter.
c) Het is verboden gedurende de partij in het spelersgebied schaaklectuur of
schaaksoftware te raadplegen.
d) Het is verboden tijdens de partij te praten over de partij.
e) Het is toegestaan een mobiele telefoon bij zich te hebben in het speelzaal
onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze telefoon volledig
uitgeschakeld is en blijft zolang er nog partijen bezig zijn; dit geldt zowel
voor spelers als publiek.
f) Het gebruik van een mobiele telefoon, laptop, tablet-pc of andere
elektronische toestellen in het spelersgebied is uitsluitend toegestaan aan
mensen die tot de toernooiorganisatie behoren of aan mensen die hier
specifiek de toestemming van de arbiter voor verkregen hebben.
8. Gedragsregels:
a) De spelers dienen een gepaste houding ten toon te spreiden.
b) Het is verboden in de speelzaal en de rest van het gebouw te roken.
9. Straffen:
a) Elke misdraging leidt tot uitsluiting.
b) Elke overtreding leidt tot een waarschuwing. Deze zal direct mondeling en
daarna, ter bevestiging, schriftelijk aan de betrokken speler kenbaar
gemaakt worden.
c) Twee schriftelijke waarschuwingen is voldoende voor directe uitsluiting
van het toernooi.
Artikel 10 Arbiter
De naam van de hoofdarbiter is opgenomen in bijlage 2 van dit reglement.
Artikel 11 Beroep
1. Tegen een beslissing van de arbiter is beroep mogelijk, tenzij beroep in de FIDE
Regels voor het Schaakspel is uitgesloten.
2. Een beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de wedstrijdleiding binnen
een half uur na het einde van de betrokken partij of na de gepleegde of
bekendgemaakte feiten.
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 of diens plaatsvervanger.

Artikel 12 Commissie van Beroep
De Commissie van Beroep bestaat uit drie leden en twee plaatsvervangende leden, die door de
organisatie worden benoemd. De samenstelling van de Commissie van Beroep wordt uiterlijk
voor de tweede speelronde bekend gemaakt.
Artikel 13 Toernooireglement
1. Iedere deelnemer dient zich te houden aan het toernooireglement.
2. In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding in
samenspraak met de organisatie.

BIJLAGE 1
Vrijdag 2 september 2022
17.00-18.00
Aanmeldingen en inschrijven in de zaal.
18.00-18.30
Aanmeldingen (geen nieuwe inschrijvingen meer).
19.15-19.30
Opening.
19.30-23.30
1e ronde.
Zaterdag 3 september 2022
08.30-08.45
Aanmelding (voor wie een bye heeft opgenomen in ronde 1).
09.00-13.00
2e ronde.
14.00-18.00
3e ronde.
19.30-23.30
4e ronde.
Zondag 4 september 2022
09.00-13.00
5e ronde.
14.00-18.00
6e ronde.
18.15
Prijsuitreiking.

BIJLAGE 2
Arbiter
IA Gerard de Lange

BIJLAGE 3
Prijzen
Een speler kan slechts één prijs winnen, hoogste geldt.
Bij gelijk eindigen worden prijzen gedeeld. Prijzen kunnen worden verlaagd bij minder dan
tachtig deelnemers.

Eerste prijs
Tweede prijs
Derde prijs

Poule A

Poule B

€ 500
€ 250
€ 150

€ 200
€ 150
€ 100

Voor de beste speler in poule A met een rating lager dan 1900 en voor de beste speler met een
rating van 1900 en 2000 zijn er prijzen van € 75. In poule B is een prijs van € 50 beschikbaar
voor de beste speler met een rating onder 1500 en voor de beste speler met een rating van
1500-1600.
De prijs voor de beste jeugdspeler (geboren in 2004 of later) in poule A is € 75 en in poule B
€ 50.

