
Toernooireglement BOKS 2022 

1. Er worden 11 ronden gespeeld volgens het Zwitserse systeem. Indeling geschiedt de eerste 2 
ronden op rating en de resterende ronden op weerstand. Plaatsing is op basis van de rating van 
oktober 2022  

2. De bedenktijd bedraagt 5 minuten plus 3 seconden extra per zet per persoon per partij. 

3. Artikel B.4 van de Regels voor Snelschaak als onderdeel van de FIDE-regels voor het schaakspel is 
hier van toepassing. 

4. Indien het toernooischema in gevaar dreigt te komen, doordat een partij veel langer dreigt te 
duren dan 15 minuten, kan de wedstrijdleiding ingrijpen. 

5. Er wordt gespeeld in één groep. 

6. Inschrijving/registratie vindt plaats tussen 10.00 en 10.30 uur. De eerste ronde begint om 11.00 
uur.  

7. Indien een speler te laat is voor de eerste ronde, zal de speler daarvoor een reglementair verlies 
toegekend krijgen. Indien deze speler ook bij aanvang van de tweede ronde nog niet aanwezig is, zal 
de speler uit de stand worden verwijderd. 

8. Van het hierboven gestelde kan uitsluitend worden afgeweken, indien de organisatie tijdig van de 
vertraging op de hoogte is gebracht middels een door de organisatie bekend gemaakt 
telefoonnummer. In dat geval zal de speler voor elke afwezige ronde een reglementair verlies 
toegekend krijgen. 

9. Voor het bepalen van de winnaars worden de volgende criteria gehanteerd: 

a. Het aantal behaalde bordpunten 

b. De weerstandspunten 

c. De Sonnenborn-Berger punten 

d. Het onderling resultaat 

e. Loting 

10. Geldprijzen worden gedeeld, indien meerdere spelers hetzelfde aantal bordpunten heeft 
behaald. 

11. Een speler kan slechts één prijs winnen. Voor het open toernooi zijn er drie geldprijzen 
beschikbaar: voor de nummers een, twee en drie in het klassement, daarnaast zijn er twee 
ratingprijzen en een jeugdprijs. Voor het NBSB kampioenschap zijn er drie geldprijzen, te weten voor 
de nummers een, twee en drie. 

12. Niet bij de prijsuitreiking opgehaalde prijzen vervallen aan de organisatie. 

13. Het persoonlijk snelschaakkampioenschap van de NBSB wordt gewonnen door de hoogst 
geëindigde deelnemer die voor aanvang van het toernooi lid is van de NBSB. Als peildatum wordt 1 
oktober 2022 gehanteerd. Deze persoon krijgt de titel “Snelschaakkampioen van de NBSB 2022”. 

 

 



AANVULLENDE BEPALINGEN 

14. Het is in het gebouw waar het toernooi gespeeld wordt niet toegestaan meegebrachte 
consumpties te gebruiken. 

15. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te worden. Het afgaan van een mobiele telefoon in de 
speelzaal zal worden geïnterpreteerd als hinderen van de tegenstander en zal leiden tot verlies van 
de betreffende partij. Indien iemand absoluut noodzakelijk bereikbaar moet zijn, kan contact worden 
opgenomen bij de wedstrijdleiding. 

16. Roken in het gebouw is niet toegestaan.  

17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding. 

 

 


