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1. Deelname. 

Ieder  lid van  Schaakkring Moretus  mag deelnemen  aan het  clubkampioenschap.    Als er 

gegronde redenen zijn kan het bestuur iemand die wenst deel te nemen aan het kampioenschap 
weigeren. Een lid dat in zijn vorig clubkampioenschap algemeen forfait gaf, mag deelnemen mits 
betaling voor aanvang van het tornooi, van een waarborg gelijk aan de bijdrage voor gastspelers. 
Gastspelers mogen deelnemen als ze de toelating krijgen van het bestuur en na betaling van 
hoger genoemde waarborg. De waarborg zal worden terugbetaald als de speler in kwestie het 
kampioenschap op regelmatige wijze uitspeelt. De deelnemers verklaren zich akkoord met deze 
reglementen. 

 
2. Reeksindeling. 

Er wordt gespeeld in verschillende reeksen. De reeksindeling gebeurt op basis van het Elo-
klassement van 1 juli van het jaar waarin het kampioenschap begint. Aan de niet geklasseerde 
spelers wordt door de tornooileider een geschatte rating gegeven. 
De deelnemers worden in dalende orde van Elo gerangschikt en op die basis in reeksen 
ingedeeld. De paringsnummers binnen een reeks worden bepaald door loting. Evenwel gelden 
volgende bepalingen: 
1. Reeks 1 telt hoogstens 12 spelers.  De eerste drie van de eerste reeks en de eerste twee 

van de tweede reeks, van het vorig clubkampioenschap, spelen in reeks 1, ongeacht hun 
elo. 

2. De eerste en tweede plaats in de lagere reeksen van het vorig kampioenschap geven recht 
op promotie naar één reeks hoger. 

3. Een speler die van het recht op promotie wenst af te zien kan hiertoe een aanvraag 
indienen bij de tornooileiding. Indien de tornooileiding deze aanvraag goedkeurt wordt de 
speler op de normale manier (volgens Elo) in een reeks ingedeeld, ook al impliceert dit dat 
hij toch in een hogere reeks speelt. Indien de speler toch in dezelfde reeks blijft kan 
hij meespelen maar komt hij niet in aanmerking voor eventuele prijzen.  

4.   Een speler zal nooit meer dan één reeks lager spelen dan in het vorig kampioenschap. 
5. De tornooileider bepaalt het aantal spelers in elke reeks, met in achtname van het 

maxium aantal spelers van 12 in reeks 1. Deze reeksen zijn niet noodzakelijk even 
groot. De tornooileider bepaalt of er enkel- of dubbelrondig wordt gespeeld. Een 
richtlijn hiervoor is: minimum 8 en maximum 14 partijen. 

6. Het  bestuur  kan  een  speler  wiens  elo  duidelijk  niet  overeenstemt  met  zijn speelsterkte,  
op  basis  van  zijn  werkelijke  speelsterkte  in  een  reeks  indelen. 

 

 
3. Kalender. 

Het kampioenschap wordt gespeeld van september tot april. Uitzonderlijk kan hiervan afgeweken 
worden voor het spelen van achterstallige partijen of testwedstrijden. De tornooileider stelt de 
speel- en inhaaldagen vast. 

Elke deelnemer dient voor 1 januari tenminste de helft van de partijen van het 
clubkampioenschap gespeeld te hebben anders wordt hij of zij ambtshalve uit het tornooi 
genomen. Dit geldt enkel als de speler zelf de oorzaak is van het niet spelen van de helft van de 
partijen. Ten laatste de vrijdag voor de Algemene vergadering dienen alle partijen 
gespeeld te zijn. 

 
4. Aanvangsuur. 

De tornooileider of een door hem aangeduide vervanger brengt de klokken op gang om 20u00 
stipt. 

 
5. Tempo. 

Er wordt gespeeld volgens het tempo: 90 minuten voor de hele partij met een increment van 
30 seconden per zet vanaf zet één. Afbreken is niet mogelijk.



6. Spelregels. 

De spelregels zijn deze van de FIDE. In overeenstemming met artikel 6.7a wordt de verzuimtijd 
op 60 minuten gezet.  

 
7. Uitstellen van de partijen en het geven van onverwittigd forfait. 

Een speler die op de vastgestelde datum niet kan spelen, dient vooraf zijn tegenspeler 
te verwittigen evenals de tornooileider. De speler die de partij uitstelde neemt 
vervolgens contact op met zijn tegenstander om een nieuwe datum af te spreken (bij 
voorkeur de eerstvolgende inhaaldag) en deelt deze mee aan de tornooileider, dit 
binnen de 7 dagen na het uitstel. Indien er geen overeenstemming kan bereikt worden 
beslist de tornooileider 

 

Als een speler forfait geeft voor een partij en zijn tegenstander niet vooraf verwittigd heeft, kan 
hij uitgesloten worden uit het lopende clubkampioenschap, tenzij het forfait achteraf kan 
verantwoord worden. Als dit meer dan één keer voorkomt wordt de betrokkene zonder meer 
uitgesloten uit het lopende clubkampioenschap. Als een speler niet kan aanwezig zijn, wordt het 
als een vorm van respect beschouwd dat de tegenstander tijdig verwittigd wordt. De 

eindbeslissing wordt door het bestuur genomen. 
 

 
8. Uitslagen en rangschikking. 

1.   Bij winst wordt 1 punt behaald, bij remise een half punt en bij verlies nul punten. 
2. De rangschikking wordt opgemaakt volgens behaalde punten. Bij gelijkheid van punten 

geldt het Sonneborn-Berger scheidingssysteem. Bij gelijke SB-punten geldt de uitslag van 
de onderlinge partij(en) in het kampioenschap. Indien voor de eerste en tweede plaats in 
een reeks dan nog geen afscheiding is geldt de tornooiprestatie (performance volgens elo). 

 
9. Bijkomende bepalingen. 

1. Alle situaties die niet beschreven zijn in de reglementen maar die toch een beslissing 
vereisen zullen door de tornooileider (of diens gedelegeerde) naar best vermogen en 

zonder vooroordelen opgelost worden. 

2. Tegen een beslissing van de tornooileiding kan in beroep gegaan worden bij de 
beroepscommissie. Het bezwaar dient schriftelijk (evt. per e-mail) en ten laatste 14 dagen 
na de feiten bij de voorzitter van de beroepscommissie ingediend te worden.  

3. Alle partijen worden doorgestuurd voor Nationale Elo-verwerking. 


