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1. Deelname. 
Ieder lid van Schaakkring Moretus mag deelnemen aan het Moretus-bekertornooi. Als er gegronde redenen zijn 

mag het bestuur wel iemand die wenst deel te nemen aan de beker weigeren. Gastspelers mogen deelnemen 

mits toelating van het bestuur. De deelnemers verklaren zich door inschrijving akkoord met deze 

reglementen. 

 
2. Tornooiformule 

De spelers worden bij de start van het tornooi in een paringstabel geplaatst waarbij de sterkste spelers, volgens 

nationale Elo bij het begin van de eerste ronde, zo laat mogelijk tegen elkaar uitkomen (vergelijk met het 

tennis). Het is mogelijk dat de paringstabel bij de eerste ronde onvolledig is, m.a.w. dat de sterkste spelers 

zonder te spelen naar ronde 2 gaan. 

 

Elke ronde wordt beslist in één partij van 90 minuten + 30 seconden increment per zet:  

 De winnaar gaat door naar de volgende ronde (finale: de winnaar wint de beker) 

 De verliezer speelt tegen een speler die in dezelfde categorie heeft verloren. De winnaar 

van een partij nadat hij al verloren heeft speelt tegen een speler die in dezelfde categorie 

heeft gewonnen. 

 Bij remise in de eerste partij spelen beide spelers 2 extra partijen van 15 minuten 

volgens het rapid-reglement. De eerste rapid-partij wordt gespeeld met tegengestelde 

kleur van de eerste partij. Indien de rapid-partijen geen winnaar aanduiden volgen nog 5 

extra partijen van 5 minuten KO, de speler die hierbij het eerste 3 punten haalt wordt als 

winnaar beschouwd. Indien er nog steeds geen winnaar is volgt een beslissing via een 

zogenaamde Armageddon partij waarbij de witspeler 6 minuten bedenktijd krijgt en de 

zwartspeler 5 minuten, hierbij wordt een remise beschouwd als een overwinning voor 

zwart. De winnaar van de extra partijen gaat door naar de volgende ronde (in de finale: 

wint de beker). Deze extra partijen moeten dezelfde avond als de oorspronkelijke partij 

gespeeld worden. 

 

3. Kalender en locatie 

Het bekertornooi wordt gespeeld van september tot juni. De tornooileider stelt de speeldagen 

vast. Alle partijen dienen in het clublokaal op een clubavond gespeeld te worden. 

 

4. Aanvangsuur  

De tornooileider (of zijn vervanger) brengt de klokken op gang om 20u00 stipt. De verzuimtijd 

wordt in overeenstemming met artikel 6.7a van het Fidereglement gebracht op 60 minuten. 

 

5. Uitstellen 

Een speler die op een bepaalde dag niet kan komen verwittigt vooraf zijn tegenstander en de 

tornooileider telefonisch of schriftelijk (per e-mail). Tegelijkertijd spreken beide spelers een 

nieuwe datum af, en delen die mee aan de tornooileider. De partijen mogen steeds op voorhand 

gespeeld worden. Een uitgestelde partij dient gespeeld te worden voor aanvang van de volgende 

ronde. Er is minstens 1 inhaalronde voor de volgende ronde, als de speler die heeft 

uitgesteld opnieuw niet kan spelen op deze data of op andere data voor de volgende 

ronde verliest deze de partij door forfait. 

 

6. Bijkomende bepalingen. 

a) Alle situaties die niet beschreven zijn in de reglementen, maar die toch een beslissing 

vereisen zullen door de tornooileider (of dienstdoende tornooileider) naar best vermogen en 

zonder vooroordelen opgelost worden. Tegen een beslissing van de tornooileider kan in 

beroep gegaan worden bij het bestuur. Het bezwaar dient schriftelijk en ten laatste 14 

dagen na de feiten bij de secretaris ingediend te worden.  

b) De wisselbeker blijft voor één jaar in het bezit van de winnaar  van  het  Moretus 

bekertornooi. De beker wordt definitief eigendom van de winnaar van 3 bekertornooien.  

c) De partijen worden doorgegeven voor Elo-verwerking.  

d) Er word een prijs voor zien voor de beste 'runner up'. Dit is de speler die de meeste 

plaatsen heeft gewonnen ten opzichte van zijn oorspronkelijke elo volgorde in het begin van 

het tornooi in de eindrankschikking. Indien 2 spelers een gelijk aantal plaatsen is vooruit 

gegaan in de eindrangschikking wint de speler met de laagste elo (elo bij start van het 

bekertornooi) 

e) Partijen gespeeld in het bekertornooi worden tevens verrekend in het neventornooi 

(systeem Zilveren Toren). 


