Reglement WSC Snelschaak competitie
Algemeen
Verdeeld over het seizoen zullen er 3 ronden snelschaak worden gespeeld. De 2 beste
scores tellen mee voor het clubkampioenschap snelschaken.
Per avond wordt, op basis van de dan geldende ranglijst en het aantal deelnemende
leden die avond, bepaald in hoeveel groepen er wordt gespeeld. Uitgangspunt is
minimaal 7 en maximaal 12 personen per groep. Gevolg is dat gedurende het seizoen
niet gegarandeerd is dat je altijd in dezelfde groep speelt, maar wel is gegarandeerd dat
de groepsgrootte zodanig is, dat van een welbestede snelschaakavond kan worden
gesproken.
Indeling
Voor de 1e ronde zijn alle seniorleden op volgorde ingedeeld overeenkomstig de ranglijst
clubkampioenschap van het vorige seizoen. Vanaf de 2e ronde wordt ingedeeld
overeenkomstig de ranglijst van de voorgaande ronde. Deze ranglijsten geeft in een
puntenscore de snelschaak sterkte van de deelnemers weer.
Per ronde worden de aanwezigen (de deelnemers aan die ronde van de snelschaak
competitie) op afnemende sterkte ingedeeld in groepen van minimaal 7 en maximaal 12
personen.
De ene ronde kan je dus uitkomen in groep 1, de volgende ronde in groep 2, zonder dat
er van promotie of degradatie sprake is.
Score en ranglijst
Als score wordt geteld a) het behaalde percentage verhoogd met b) het puntenaantal
behorend bij de groep (groep 1 is 200 punten, groep 2 is 150 punten, etc. per groep 50
punten minder).
Wie speelt in groep 1 scoort als punten het percentage + 200
Wie speelt in groep 2 scoort als punten het percentage + 150
Wie speelt in groep 3 scoort als punten het percentage + 100
Wie speelt in groep 4 scoort als punten het percentage + 50
Deze score telt mee voor het clubkampioenschap snelschaken.
Als men een snelschaakavond moet missen, krijgt men een vervangende score. Deze
vervangende score is 30 (een fictieve 30% score). Voor elke aansluitende volgende
gemiste ronde krijgt men telkens een vervangende score van 5 minder.
Wie geen enkele ronde meedoet, heeft dus 30+25+20 = 75 aan vervangende scores.
Wie ronde 1 en 3 mist scoort 30+percentage+30.
Als vervangende score wordt geteld a) de vervangende score verhoogd met b) het
puntenaantal behorend bij de groep waarin men ingedeeld zou zijn.
Deze vervangende score telt niet mee voor het clubkampioenschap.
Nieuwe leden krijgen voor alle reeds gespeelde rondes een vervangende score van 30.
Clubkampioenschap snelschaken
De 2 beste scores tellen mee in de bepaling van het clubkampioenschap snelschaken.
Deze 2 scores worden opgeteld. Kampioen is degene met de meeste punten.

