
Praktische uitvoering Clubkampioenschap 2020/21   

Er wordt gespeeld volgens de FIDE regels met eventuele uitzonderingen hieronder bepaald. 

Deze regels zijn beschikbaar in de materiaalkast in het bakje reglementen en de aanpassingen zijn gepubliceerd op de 

website van Deurne. 

Afsluitingsdatum inschrijvingen : vrijdag 4 september 2020 ! 

Inschrijven kan bij de tornooileider Peter Beeckmans via e-mail:  peter.beeckmans1@telenet.be met naam, 

stamnummer en GSM nummer of sms naar 0479540708 met naam, stamnummer en e-mailadres ! Er zal een 

bevestiging van ontvangst per mail of sms teruggestuurd worden. De lijst van de ingeschreven deelnemers wordt 

gepubliceerd op onze website en rondgestuurd per e-mail.  

Diegene die ingeschreven heeft en zich niet op de lijst terugziet kan reageren voor zondag 6 sept. na deze datum 

kan de indeling niet meer aangepast worden!!!!! 

Gezien de Covid-19 situatie wordt er een Round Robin Tornooi gespeeld. De deelnemers worden naar gelang elo 

ingedeeld in groepen van 10 of 8 deelnemers naargelang het aantal inschrijvingen. De paringen per groep zijn op 

voorhand bekend voor alle ronden. 

Voor elke ronde wordt een datum gepland waarop deze moet gespeeld worden. Er kan vroeger gespeeld worden mits 

melding aan de TL. Het systeem laat toe bij bepaalde problemen zoals aanpassingen van de corona maatregelen om 

alsnog de partij later te spelen ook hier geldt melding aan de TL.  

Het Clubkampioenschap wordt dus gespeeld over 9 of 7 ronden.  

De begindata voor de eerste ronde is op  11/09/20 de laatste ronde dient gespeeld te zijn op ten laatste 21/05/21 

 

De scheidingspunten welke gebruikt worden zijn:  

1. Vict 
2. Sonneborn-Berger 
3. Koya 

 

Ieder lid van Schaakkring Deurne (KSK) mag deelnemen mits men zich ingeschreven heeft ten laatste op  de 

afsluitingsdatum en in orde is met zijn lidgeld (eloverwerking) !! 

 Voor elke ronde wordt een speeldatum gegeven. 

Dit is de datum dat alle partijen van die ronde ten laatste moeten gespeeld zijn!  

Past de datum je niet dan kan je mits afspraak en akkoord van je tegenstrever en melding aan de 

tornooileider de partij vroeger spelen of mits akkoord van de TL later. 

Speel je op niet op vrijdag in het clubhuis neem dan eerst telefonisch contact op met de uitbaters of er een 

zaaltje vrij is om te spelen! Houdt ook rekening met het sluitingsuur !!!! 

 De paringen per reeks worden bekend gemaakt op onze website ( www.skdeurne.be ) per e-mail aan de 

deelnemers en op het mededelingenbord (kijk je kleur na!). 

 Het speeltempo : Fishersysteem 40 zetten in 1h30  gevolgd door 30 min voor de resterende zetten  +30 sec. 

vanaf de eerste zet..  

Een partij wordt gespeeld in ons clublokaal op de normale speeldagen. 

 De partijen beginnen ten laatste op vrijdag om 19u30. De klok wordt op dat uur verplicht gestart dit om het 

sluitingsuur van het lokaal te respecteren, en op zondagvoormiddag om 11.15 uur. 

 De uitslag dient verplicht ingevuld op het voorziene uitslagbriefje en in het brievenbusje gestoken (opzij van 

de materiaalkast) en doorgemaild aan de TL of afgegeven aan de TL indien aanwezig. 

De partij moet verplicht genoteerd worden, het witte formulier dient aan Greta Foulon bezorgd of eveneens in 

het  brievenbusje gestoken zij staat in voor het doorsturen van de gespeelde partijen aan de leden. 

 De punten voor een partij zijn 0-1/2-1 voor verlies, remise of winst. In geval van forfait wordt de partij 0 voor 

de forfaitgever en 1 voor de tegenstrever. De partij is forfait indien de tegenstrever 1 uur na het in gang zetten 
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van de klok niet aan zijn bord is verschenen bij een vroeger afgesproken aanvangsuur, of en ten laatste om 

20u30 bij het starten op het verplichte aanvangsuur (19u30). 

 

Forfaits 

 Een forfait is een onaangekondigde afwezigheid op de afgesproken speeldatum of op de uiterste speeldatum, 

 of een vooraf gemelde forfait wegens omstandigheden. 

 Indien je met een tegenstander hebt afgesproken en je komt niet opdagen, verlies je de partij door forfait! 

 Indien beide spelers niet opdagen op de afgesproken of uiterste speeldatum verliezen beide de partij met 

 forfait. 

De TL kan heirkracht aanvaarden bij een forfait en alsnog de partij laten spelen na de vastgestelde 

 datum.  

De TL kan op basis van reden van de forfait of herhaald forfait geven in het clubkampioenschap een 

inschrijving voor het volgende clubkampioenschap weigeren! 

 

Een Bye of afwezigheid 
In dit systeem wordt een bye niet toegekend gezien de paringen reeds op voorhand bekend zijn voor de 

gesloten reeksen.  

GSM 

 Een clubkampioenschap is ook een sportieve vriendenkampioenschap! Daarom verzwakken we hier de 

 FIDE-regels. In de AV van 14/09/14 bespraken we het gsm probleem en kwamen het volgende overeen:  

Ieder schakelt zijn gsm uit, mits goedkeuring van je tegenstander mag de gsm op stil of vliegtuigstand gezet 

worden en naast je bord gelegd.  

Soms wordt het in de gauwte wel eens vergeten, daar hebben we begrip voor, in dit geval kost het je een 

waarschuwing! Indien echter je gsm een tweede maal afgaat wordt jouw partij verloren verklaard volgens de 

nu geldende FIDE-regels. 

 Denk er echter aan, op andere plaatsen of tornooien gelden andere GSM regels ! 

 

Goede afspraken, goede vrienden… 

 Een goed kampioenschap ligt mede aan de spelers zelf, veel forfaits, zich niet houden aan 

afspraken doen spelers afhaken en verpesten een clubkampioenschap.  

 Van zodra de paringen gekend zijn, controleer direct of je op die datum kan spelen! Neem 

contact op met elkaar om zeker te zijn dat er gespeeld kan worden wacht niet tot de laatste 

week of dag!!. Speel je niet op de normale speeldatum laat dit de tornooileider weten. Kan je 

door omstandigheden toch niet spelen, verwittigd dan (indien mogelijk 24u op voorhand) 

telefonisch (een mailtje wordt soms niet tijdig gelezen) je tegenstrever en tornooileider. Heb 

je problemen om je tegenstrever te bereiken meld dit dan ook aan de Tornooileider. 

 Spreek je geen datum af met jouw tegenstrever dan wordt er verondersteld dat jullie beiden 

op de voorziene speeldag spelen. Wacht niet tot de laatste dag !!! 

 Het deelnemen aan het clubkampioenschap houdt in het aanvaarden van dit reglement! 

 

De Tornooileider  


