
LAREN RAPID TOERNOOI 2019 
 

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 40 minuten met steeds een pauze van maximaal (ca.) 10 minuten en een lunchpauze en mogelijk een tweede korte pauze. Het 

toernooi start om ca. 11:00 uur; de prijsuitreiking start om ca. 17.30 uur. Inschrijfgeld is 10,- per volwassene en 5,- per jeugdschaker (16 

jaar of jonger). 
 

REGLEMENT. Er wordt gespeeld volgens “FIDE - Regels voor het Schaakspel - officiële Nederlandse vertaling - KNSB juli 2014”. 

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

 

1. Het tempo (A1). Voor iedere partij is per speler 20 min beschikbaar. 

2. Remise A4). Als beide vlaggen zijn gevallen, is de partij remise. remise kan ook opgeëist worden: 

a. wanneer 3 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. 

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

geaccepteerd bij geschillen. 

4. Onrechtmatige zetten. LET OP!!: wanneer de tegenstander een zet doet (voltooid), die volgens de spelregels niet is toegestaan kan men de 

partij, via de wedstrijdleiding, opeisen (zet hierbij de klok stil maar niet uit). Onrechtmatige zetten, die door beide spelers onopgemerkt blijven, 

kunnen achteraf niet gecorrigeerd worden. Indien de klok nog niet is ingedrukt en de zet dus niet is voltooid kan een speler nog een andere zet 

doen, gelet op artikel 5. Deze regel geldt niet voor jeugdspelers tot en met 16 jaar, zij mogen de zet terugnemen en een andere zet doen. 

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

als men het stuk heeft losgelaten. De zet is voltooid als men de klok heeft ingedrukt. 

6. Eindrangschikking.  

Bij het bepalen van de (eind)stand wordt naast de behaalde score tevens rekening gehouden met de behaalde Buchholz punten 

(Weerstandspunten/W) en vervolgens Sonneborn-Berger (SB). Indien dit geen uitsluitsel geeft beslist het onderlinge resultaat voor het bepalen 

van de winnaar. Wanneer er geen beslissend onderling resultaat is, kan ofwel het lot ofwel een "barrage" worden gespeeld met aangepast tempo, 

nadere besluitvorming en invulling hiervan wordt terplaatse door de wedstrijdleiding bepaald. De eventuele loting bepaalt hiermee de plaats in 

de eindrangschikking. Bij gelijk aantal wedstrijdpunten wordt binnen de top-2 t/m 8 in rangschikking prijzen gedeeld (met uitzondering van de 

winnaar dus), ongeacht Buchholz punten (Weerstandspunten/W) en vervolgens Sonneborn-Berger (SB). Bijvoorbeeld: als u evenveel 

wedstrijdpunten heeft als de nummer 8, maar op basis van weerstandpunten een lagere rangorde (plaats 9) komt u niet in aanmerking voor het 

delen in de 8e hoofdprijs. 

7. Er wordt 1 hoofd- óf ratingprijs óf jeugdprijs per persoon toebedeeld. Dus indien een hoofdprijswinnaar ook in aanmerking zou komen voor 

een ratingprijs of jeugdprijs ontvangt hij alleen de hoofdprijs, de ratingprijs of jeugdprijs schuift dan door. Bij een ratingprijs en jeugdprijs 

prevaleert de ratingprijs en schuift de jeugdprijs door. 

8. De computer. Bij de indeling m.b.v. de computer (Swissmaster) kan rekening worden gehouden met: Rating en Buchholz, Per ronde kan 

eventueel een andere keuze worden gemaakt. De wedstrijdleiding maakt hier naar eigen inzicht gebruik van bij de indelingen.  

9. Controleer de uitslagen per ronde: Dit is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Er kan altijd een fout sluipen in de registratie van 

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

te melden. Indien fouten te laat worden opgemerkt en er is al een indeling gemaakt, zal deze indeling toegepast worden (de wedstrijdleiding kan 

hiervan afwijken aan de hand van de situatie), uiteraard zal het resultaat wel gecorrigeerd worden.  

10. Technische problemen computer: 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 behaalde aantal wedstrijdpunten en niet 

tweemaal dezelfde tegenstander. Er wordt dan geen rekening gehouden met de hierboven genoemde detailpunten onder 6. Kleur wordt op basis 

van historie en balans toegekend en in voorkomende gevallen wordt hiervoor geloot. 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. De wedstrijdleiding beslist in alle gevallen. 

11. Prijzen.  

• Prijzen: 8 hoofprijzen op rangorde: 1: € 200, 2: € 100, 3: € 60 4: € 40, 5: € 30, 6: €25, 7: €20, 8: €15; 2 á 3 ratingprijzen van €15, een  

        jeugdprijs en diverse prijzen in natura. 

12. Overig: 

• Senioren en Jeugd spelen in één groep.  

• Er is geen mogelijkheid tot het opnemen van een bye (behalve in uitzonderingssituaties, ter besluit aan wedstrijdleiding). 

• In onvoorziene omstandigheden en bij onduidelijkheid, tegenstrijdigheid of discussiepunten beslist de wedstrijdleiding, hiertegen is    

        geen beroep mogelijk. 

• De wedstrijdleiding beslist inzake ratingprijzen in relatie tot ingeschatte ratings. Voor huisschakers c.q. deelnemers zonder rating en  

Zonder of met zeer weinig clubervaring wordt standaard een ingeschatte rating van 1000 toegepast, voor jeugdspelers wordt een 

standaard ingeschatte rating van 500 toegepast. Om moverende redenen kan hiervan worden afgeweken. 

• Het is mogelijk dat de wedstrijdleiding zelf ook als speler deelneemt aan dit toernooi. Er wordt alles aan gedaan de onafhankelijkheid  

        en objectiviteit te waarborgen. Bij eventuele geschillen in die situatie biedt een ander persoon van de organisatie eventueel uitkomst. 

• LET OP: Deelnemers en kijkers accepteren dat er foto’s en video opnamen worden gemaakt, deels met flits, uiteraard zoveel 

mogelijk rekening houdend met de schakers. Dit materiaal kan worden gepubliceerd op diverse media, waaronder de website van de 

Larense Schaakclub en andere (schaak)websites zoals Schaaksite.nl en social media zoals: Twitter, Facebook en Instagram. 

• Door mee te spelen conformeert u zich automatisch volledig en onvoorwaardelijk aan dit wedstrijdreglement. 


