
OPEN KAMPIOENSCHAP VAN DE STAD WEESP - REGLEMENT 
 

Het Open Kampioenschap van de Stad Weesp wordt georganiseerd door de Weesper Schaakclub. 

Wij wensen u een prettig en succesvol toernooi 

Het toernooi wordt gespeeld over 7 ronden, gebaseerd op het Zwitserse systeem. Aan iedere deelnemer (m/v) 

wordt een persoonlijk nummer toegekend, dat gedurende het gehele toernooi geldig blijft. Aan het begin van 

iedere ronde wordt de indeling aangegeven, d.w.z. de nummers van de spelers, de kleur waarmee men speelt en 

het nummer van het bord waar de partij gespeeld moet worden.  

Een ronde duurt 50 minuten met steeds een pauze van maximaal 5 minuten. Er is geen aparte lunchpauze.  

Het toernooi start om 10.00 uur; men dient voor 9.45 uur aanwezig te zijn om te kunnen worden ingedeeld voor 

de eerste ronde; prijsuitreiking start om 17.00 uur. 

 

REGLEMENT.  
Er wordt gespeeld volgens “FIDE-Regels voor het Schaakspel - Officiële Nederlandse vertaling KNSB januari 

2018” met de volgende aanvullingen:  

- De verzuimtijd (artikel 6.7) is 5 minuten.  

- Mobiele telefoons ed van spelers (artikel 11.3.2) dienen uitgeschakeld te zijn. Afgaan geeft als straf 

verlies van de partij.  

 

Aanvullend op aanhangsel A ‘Rapidschaak’ geldt voor dit toernooi: 

1. Het tempo (A1). Voor iedere partij is per speler 25 min beschikbaar. 

 

2. Notatie (A2). Men is niet verplicht te noteren. Dit wordt echter wel aangeraden, omdat het notatieformulier als 

bewijsmateriaal zal worden geaccepteerd bij geschillen. 

 

3. Wedstrijdregels. A3 is niet van toepassing. A4 is wel van toepassing 

 

4. Onrechtmatige zetten (A4.2). Wanneer de tegenstander een zet doet, die volgens de spelregels niet is toegestaan, 

kan men direct de partij claimen. Onrechtmatige zetten, die door beide spelers onopgemerkt blijven, kunnen 

achteraf niet gecorrigeerd worden. 

 

5. Remise. Als beide vlaggen zijn gevallen, is de partij remise. Remise kan ook opgeëist worden: 

a. wanneer tenminste 5 maal dezelfde stand op het bord is verschenen; 

b. indien er onvoldoende materiaal op het bord aanwezig is voor een mogelijk mat. Dit is alleen het geval bij: 

K versus K,  K+P versus K en bij K+L versus K+L bij lopers van dezelfde kleur; 

c. indien een speler aantoont dat hij de koning van de tegenstander eeuwig schaak kan geven. 

Wanneer men remise opeist dient men de beide klokken stil te zetten. Bij verschil van mening moet de 

wedstrijdleiding gewaarschuwd worden. Wanneer de eis niet wordt toegekend, is de partij verloren voor de eiser. 

 

6. Zetten (FIDE artikel 4). Aanraken is zetten, behalve als met het aangeraakte stuk geen rechtmatige zet gedaan kan 

worden (FIDE 4.5). De zet is gedaan als men het stuk heeft losgelaten, en voltooid als men de klok heeft ingedrukt. 

 

7. Eindrangschikking. Bij het bepalen van de (eind)stand wordt naast de behaalde score tevens rekening gehouden 

met de behaalde weerstandspunten en Sonneborn-Berger punten. Indien dit geen uitsluitsel geeft beslist het 

onderlinge resultaat. Wanneer er geen beslissend onderling resultaat is, beslist het lot. De eventuele loting bepaalt 

hiermee de plaats in de eindrangschikking. Bij loting zal het prijzengeld, gekoppeld aan de bij de loting betrokken 

plaats(en) in de eindrangschikking, in gelijke delen worden verdeeld over de aan de loting deelnemende spelers. 

 

8. De computer. Bij de indeling m.b.v. de computer zal rekening worden gehouden met: 

a. het behaalde resultaat; b. de weerstandspunten; c. de Sonneborn-Berger punten; 

d. de wit-zwart verhouding; e. nooit tweemaal dezelfde tegenstander. 

Als u, aan de hand van de uitslagenlijst, fout doorgegeven en/of fout verwerkte uitslagen constateert, dan dient u dit 

direct te melden. Mocht de computer op enigerlei wijze technische problemen geven, dan kan de wedstrijdleiding 

besluiten over te stappen naar de handmatige procedure. De indeling zal in dat geval slechts gebaseerd zijn op het 

onder a. genoemde behaalde resultaat. De spelers loten dan voor elke partij voor de kleur. Ook bij het bepalen van de 

(eind)stand, zal bij uitvallen van de computer slechts gekeken worden naar het behaalde resultaat en een eventueel 

onderling resultaat. 

 

9. Prijzen. Er zijn 3 officiële toernooiprijzen voor de eerste 3 plaatsen. 1e prijs € 150 . 2e prijs € 100 . 3e prijs € 50 

Verder zijn er extra prijzen, beschikbaar gesteld door organisatie en sponsoren. 

 

10. Slotbepaling. Daar waar het reglement niet in voorziet, beslist de organisatie in overleg met de 

wedstrijdleiding. Op deze beslissing is geen beroep mogelijk. 


