REGLEMENT CLUBKAMPIOENSCHAP
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DEELNAME

Alleen spelers die voor 1 oktober hun lidgeld betalen en daardoor lid blijven of worden van Schaakkring
Brasschaat, de VSF en de KBSB mogen deelnemen aan het clubkampioenschap. Betaal het lidgeld zo vlug
mogelijk. Wie niet tijdig betaalt kan niet langer deelnemen aan het clubkampioenschap.
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INSCHRIJVING

Inschrijvingen worden geopend op 1 juni en afgesloten op 31 augustus . Inschrijven kan alleen schriftelijk met
inschrijvingsdocument of per email.
De lijst van inschrijvingen wordt wekelijks aangevuld en ter controle in het clublokaal uitgehangen.
Over de inschrijving van spelers die opgaven, met forfait(s) verloren of zich om persoonlijke redenen moesten
terugtrekken uit het laatste clubkampioenschap, oordeelt de tornooileiding.
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TORNOOIREGELS

Het clubkampioenschap wordt gespeeld volgens de laatste officiële FIDE-regels. Een exemplaar daarvan zal
altijd in de tornooizaal ter inzage liggen.
Het tempo is 40 zetten in 90 minuten gevolgd door 30 minuten voor de rest van de partij, plus 30 seconden per
zet vanaf zet 1. ( Modern-Fischertempo )
Tenzij door beide spelers anders afgesproken, mag de aanwezige speler om 20 u. de klok indrukken. Bij
afwezigheid van één of beide spelers wordt om 20.15 u. de klok ingedrukt door de tornooileider of zijn
vervanger. Een speler verliest de partij wanneer het 1ste uur van zijn tijd verstreken is zonder de eerste zet
gespeeld te hebben.
Alle partijen van de interne clubtornooien worden in het clublokaal gespeeld tenzij anders overeengekomen in
samenspraak met de tornooileiding.
Alle uitslagen worden doorgegeven voor eloverwerking.
Voor de wedstrijd zetten de spelers zelf de klok en de stukken met het bord klaar. Liefst de speler, die eerst
aanwezig is.
Na de partij noteert de winnaar de uitslag op het uitslagenblad. Bij remise de witspeler.
Beide spelers bergen na afloop van het spel het schaakmateriaal geluidloos op en brengen kopjes en glazen mee
naar de bar.
Als iemand een partij niet op de kalenderdatum kan spelen en wenst uit te stellen, moet dit gemeld worden aan
de tornooileider en de tegenstrever. Indien de tornooileider niet kan bereikt worden, dan aan de voorzitter en
tenslotte aan een ander bestuurslid of desnoods aan een speler uit de eigen reeks.
Controleer regelmatig de uitslagen, standen, de eloverwerking , de planning, de inhaalkalender, aan prikbord en
op de website. Verbeter zelf geen fouten op de bladen, maar meld fouten mondeling, telefonisch of per email aan
de tornooileider.
Indien bepaalde regels aanleiding geven tot interpretatie, dan is het aan de tornooileiding en het bestuur om hier
een beslissing te nemen.
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REEKSINDELING

Er wordt gestreefd naar reeksen van 10 spelers.
Nieuwe spelers, gewezen spelers en superpromotie spelers kunnen aan een basisreeks toegevoegd worden tot
deze uit maximaal 12 spelers bestaat. (uitgezonderd de laagste reeks)
In reeksen van 10 tot en met 12 spelers wordt een volledige heen- en terugronde gespeeld.
4.1 Basisreeksen
Een eerste indeling gebeurt op basis van de uitslagen van het vorige clubkampioenschap. De spelers worden
ingedeeld in een onbeperkt aantal reeksen van 10 spelers. ( uitgezonderd de laagste reeks )
De overgang tussen de reeksen gebeurt door promotie en dégradatie.
In alle reeksen promoveren 2 spelers (behalve in reeks 1).
Er zijn in alle reeksen (behalve in de laagste reeks) 2 dalers + 1 extra daler per speler in overtal in de
betreffende- en hogere reeksen.
Voorbeeld:
Indien de A-reeks bestond uit 11 spelers, de B-reeks uit 12, de C-reeks uit 10 dan:
- dalen A9, A10 en A11 naar B-reeks
- dalen B8, B9, B10, B11 en B12 naar C-reeks
- dalen C6, C7,C8, C9 en C10 naar D-reeks
- stijgen B1 en B2 naar A-reeks
- stijgen C1 en C2 naar B-reeks
- stijgen D1 en D2 naar C-reeks
Na deze eerste indeling bestaan alle reeksen ( behalve de laagste ) uit 10 spelers.
4.2

Definitieve reeksindeling

De Basisreeks kan aangevuld worden met maximum 2 spelers ( uitzondering: zie 4.2.4 ) die aan één van
volgende voorwaarden voldoen.
- De nieuwe speler: Hij heeft minstens 2 jaar niet aan het ClubKampioenschap deelgenomen.
- Superpromotie speler: De speler is in zijn reeks kampioen en kan op basis van zijn Nationale ELO méér
dan 1 reeks stijgen.
- De gewezen speler: Hij heeft 1 jaar niet aan het CK deelgenomen.
Bij de indeling van extra spelers hebben de hoogste Nationale ELO voorrang.
4.2.1 Nieuwe spelers
Nieuwe spelers die een Elo-klassering hebben of voor wie er een kan berekend worden worden op basis daarvan
toegevoegd aan de reeks met de hoogst gerangschikte speler met minder Nationale ELO’s dan de nieuwe speler.
4.2.2 Superpromotie
Elke speler die kampioen werd in zijn reeks mag vragen als nieuwe speler te worden ingedeeld, indien zijn elo's
hem meer dan één reeks laten promoveren.
4.2.3 Gewezen spelers
De gewezen speler die in zijn laatste seizoen tot de stijgers in zijn reeks behoorde wordt als nieuwe speler
ingedeeld.
De gewezen speler die in zijn laatste seizoen niet tot de dalers of de stijgers in zijn reeks behoorde wordt als
nieuwe speler ingedeeld, maar ten hoogste in de reeks waarin hij laatst speelde.
De gewezen speler die in zijn laatste seizoen tot de dalers in zijn reeks behoorde wordt als nieuwe speler
ingedeeld maar ten hoogste 1 reeks lager dan de reeks waarin hij laatst speelde.
4.2.4 Onvolledige reeksen

Wanneer, ná de aanvulling van de reeksen ( volgens 4.2.1 tot 4.2.3. ), door het wegvallen van deelnemers het
aantal van 10 spelers in een reeks niet bekomen is dan wordt de reeks tot 10 aangevuld met (indien mogelijk )
méér nieuwe spelers, de dalers uit de reeks in vaste orde 10de daler, 9de daler 8 ste daler, 7de daler, 6de daler 5de daler,
4de daler, 3de daler, 2de daler, 1ste daler, of bijkomende stijgers uit de 1ste reeks lager in een vaste orde 3de stijger, 4de
stijger, 5de stijger, enz..
4.3

De laagste reeks

Wanneer na de definitieve indeling van de hogere reeksen de laagste reeks uit minder dan 9 spelers bestaat
worden laatste en voorlaatste reeksen samengevoegd. Zij vormen samen de laagste reeks.
In een reeks van 9 tot en met 12 spelers wordt een dubbele ronde gespeeld.
In een reeks van 13 wordt een enkele voorronde gespeeld + play-offs in 2 poules. Eerste 6 in 1ste poule, laatste 7
in 2de poule. ( 17 of 18 partijen per speler ).
In een reeks van 14 wordt een enkele voorronde gespeeld + play-offs in 2 poules. Eerste 7 in 1ste poule, laatste 7
in 2de poule. ( 19 partijen per speler ).
In een reeks van 15 wordt een enkele voorronde gespeeld + play-offs in 3 poules van 5 .( 18 partijen per speler ).
In een reeks van 16 wordt een enkele voorronde gespeeld + play-offs in 3 poules van 5, 5 en 6 .( 19 of 20
partijen per speler ).
In reeksen van 17 tot 20 spelers wordt een enkele ronde gespeeld.
Wanneer de laagste reeks uit 20 of meer spelers bestaat, en wanneer dit niet het gevolg is van samenvoegen van
de twee laagste reeksen, dan wordt de reeks gesplitst in een voorlaatste reeks van 10 en een laatste reeks met de
overige spelers. Deze indeling gebeurt op basis van de rangschikking van vorig seizoen.
Maximaal twee nieuwe spelers in de laagste reeks worden op basis van hun Nationale ELO’s aan de voorlaatste
reeks toegevoegd (volgens 4.2.1).
In de play-offs wordt een enkele ronde gespeeld, met gewisselde kleur t.o.v. de voorronde.
De behaalde punten uit de voorronde blijven behouden.
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KALENDER : JAARKALENDER - SPEELKALENDER

Het clubkampioenschap begint de 3de vrijdag van september en eindigt op de laatste vrijdag van juni. Deze
termijn kan alleen uitzonderlijk om geldige redenen en met goedkeuring van de tornooileiding verlengd worden.
Een jaarkalender met alle activiteiten zal bij inschrijving aan het prikbord hangen en een speelkalender per reeks
zal na de reeksindeling aan elke speler overhandigd worden.
Voor het opstellen van de jaarkalender wordt uitgegaan van speeldagen, inhaaldagen en speelvrije dagen.
Speeldagen zijn de vrijdagen waarop de spelers verplicht een bepaalde tegenstander ontmoeten. Elke partij
dient in principe gespeeld op de vaste datum van de speelkalenders en bij uitstel op de eerstvolgende inhaaldag,
tenzij anders overeengekomen onderling en met de tornooileiding.
Wie bij uitstel van een partij of een nieuw uitstel van een inhaalpartij niet tijdig de tegenspeler en de
tornooileiding verwittigt, vóór 18u op de voorziene speeldag, en geen nieuwe inhaaldatum vastlegt, verliest de
partij met forfait, tenzij hij heirkracht aantoont. Hetzelfde geldt voor de speler die zonder tijdige verwittiging niet
om 21 u. aanwezig is.
Inhaaldagen zijn de vrijdagen waarop uitgestelde partijen moeten gespeeld worden. Zie opmerkingen
speeldagen. Inhaalpartijen kunnen desnoods gespeeld worden tijdens Blitz en Zilveren Toren. Inhaalpartijen
moeten zo vlug mogelijk en volgens de inhaalkalender gespeeld worden en kunnen niet willekeurig en eindeloos
worden uitgesteld. De tornooileiding zal hierop toezien en desnoods forfait toepassen.
Speelvrije dagen zijn vrijdagen waarop geen partijen voor het clubkampioenschap zijn voorzien. Het gaat hier
om algemene vergadering, nieuwjaarsreceptie, Zilveren Toren, wettelijke feestdagen, blitztornooi, vrijdagen
tussen 18 dec en 8 jan. Tijdens Zilveren Toren of blitz kan wel voor het alternatief tornooi gespeeld worden of
kunnen er inhaalpartijen voor het clubkampioenschap gespeeld worden.
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RANGSCHIKKING EN PRIJZEN

Heeft een speler in de heen- of de terugronde meer dan 2 forfaits, dan worden de uitslagen van zijn partijen van
die ronde geschrapt. ( voor een volledig rondeforfait wordt geen –0,5 per partijforfait aangerekend )
Alle uitslagen van de speler die in het clubkampioenschap niet de helft van de partijen speelde, worden
eveneens geannuleerd. In dit geval wordt deze speler, voor wat de reeksindeling naar het volgende seizoen
betreft, de eerste daler.

De uitslagen van hun partijen worden wel doorgegeven voor eloverwerking.
Spelers, die slechts een enkele ronde spelen, spelen altijd de heenronde.
Spelers, die slechts een enkele ronde speelden worden in de eindrangschikking opgenomen op basis van hun
behaalde punten ( voor een volledig rondeforfait wordt geen –0,5 per partijforfait aangerekend ). In geval van
heirkracht, beslist de tornooileiding.
De eindrangschikking wordt opgemaakt op basis van behaalde punten ( winst = 1, remise = 0,5, verlies = 0,
forfait = -0,5 ) en bij gelijke stand door de toepassing van het Sonneborn-Berger scheidingssysteem (= de som
van de punten van de spelers waartegen hij won, de helft van de punten van de spelers waartegen hij remise
speelde en 0 bij verlies). Voor de berekening van de S-B geldt: forfait = 0.
Volstaat dit criterium niet dan volgen verdere scheidingssystemen: onderlinge resultaten.
De aldus bekomen uitslag is bepalend voor de titel, de promotie , de degradatie, de reeksindeling en de prijzen.
De prijzen worden elk jaar bepaald door het clubbestuur
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TOEPASSING - WIJZIGING

Dit reglement voor het clubkampioenschap wordt van toepassing op 1 september 2015. Iedere speler zal dit
reglement kunnen inzien op de website, via email of aan het prikbord in het spellokaal. Elke speler kan op vraag
een kopie van dit reglement bekomen.
Elke speler die zich niet houdt aan de fide- of de clubregels kan door de tornooileiding en het bestuur met
vermaning, met forfait en bij herhaling met uitsluiting bestraft worden.
Het clubreglement zal ieder jaar aangepast worden, indien nodig of nuttig.
Wijzigingsvoorstellen van alle clubleden worden slechts in overweging genomen als ze minstens twee weken
voor de Algemene Vergadering (1ste vrijdag van september) bij de tornooileiding ingediend worden

