Club Memorial Rapid Paul Van Herck
Staat open voor alle leden van K.SK Deurne vzw.
Niet leden uit de Antwerpse regio zijn eveneens welkom voor zover er plaats is, maar betalen een inschrijving
van 9€. Gezien de speelruimte wordt de deelname beperkt tot een max. van 50 spelers waarbij steeds
voorrang zal gegeven worden aan eigen leden.
Er wordt gespeeld volgens de FIDE regels van 1 juli 2014 met eventuele uitzonderingen zoals in bijlage
bepaald.
Inschrijven kan bij de tornooileider Peter Beeckmans via e-mail: peter@familie-beeckmans.info 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 op maandag 5 september 2016. De paringen
ten laatste op woensdagavond 7 september 2016. Kontroleer zeker op de website of jouw naam erop staat!
Diegene die ingeschreven heeft en zich niet op de lijst terugziet kan reageren voor woensdag 7 september
2016 - 20u daarna worden de paringen bekend gemaakt.
Het Rapid tornooi wordt niet verwerkt voor een elo klassement.

Speeldagen
Het Rapid kampioenschap wordt gespeeld in ons clublokaal op de normale speeldagen telkens 1 partij met
wit en 1 met zwart volgens het Zwitsers systeem.
De data zijn R1: (p1+2) 16/09 – R2: (p3+4) 7/10 – R3: (p5+6) 28/10 – R4: (p7+8) 25/11/16 – R5: (p9+10)
3/02/17 - R6: (p11+12) 7/04/17 – R7: (p13+14) 28/04 – R8: (p15+16) 19/05 en laatste ronde (p17+18) op
9/06/17 en worden opgenomen in onze kalender op onze website en op het mededelingenbord in de club.

Dit zijn de data waarop alle partijen van die ronden 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.
Speel je niet op een vrijdag in het clubhuis neem dan eerst telefonisch contact op met de uitbaters of er een
zaaltje vrij is om te spelen! Sommige dagen sluit het clubhuis om 20u dus zeker contact opnemen !!!!

Paringen en scheidingspunten
De paringen worden voor elke ronde bekend gemaakt op onze website ( www.skdeurne.be ) per e-mail aan
de deelnemers en op het mededelingenbord (kijk je aanvangskleur na!).
De scheidingspunten welke gebruikt worden zijn deze gebruikt bij het clubkampioenschap.
De uitslag dient ingevuld op het voorziene uitslagbriefje en in het brievenbusje gestoken (opzij van de
materiaalkast) of aan de TL indien aanwezig.
De punten voor een partij zijn 0 - ½ - 1 voor verlies, remise of winst. In geval van forfait wordt de partij 0 voor
de forfaitgever en 1 voor de tegenstrever.

Speeltempo :
Er wordt gespeeld volgens het Fischer-tempo van 25 minuten per partij per speler met een increment van 10
seconden per gespeelde zet vanaf zet nr.1 Er is geen notatieplicht, er zijn wel notatiebiljetten voorzien voor
diegenen die wel wensen te noteren.

Aanvangsuur:
De partijen dienen ten laatste aan te vangen en de klokken gestart om 21u. Verdere regels van forfait en
bye vermeld in het reglement van het gewone clubkampioenschap zijn ook hier van toepassing. De partijen
dienen ten laatste gestart om 21 uur. Dus de speler die de eerste partij gestart om 21 uur Niet aanwezig was
na het vallen van zijn vlag verliest beide partijen met forfait. Zijn beide spelers afwezig dan is deze voor beide
forfait.

Forfaits
Zie clubkampioenschap

Een Bye of afwezigheid
Een afwezigheid wordt gebruikt wanneer men wegens bepaalde omstandigheden niet kan spelen voor een
bepaalde periode bv. verlof , ziekte enz.. deze dient TIJDIG gemeld aan de TL. In geval van afwezigheid wordt
men niet ingedeeld in de paring en krijgt men geen punten.
Zie ook clubkampioenschap.

GSM
De gsm dient op stil of vliegtuigstand gezet te 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…
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 en 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.
Telefoon en e-mailadres zijn terug te vinden op de deelnemerslijsten op de website!
Spreek je geen datum af met jouw tegenstrever dan wordt er verondersteld dat jullie beiden op de
voorziene speeldag spelen.
Het deelnemen aan het PVH Rapidtornooi houdt in het aanvaarden van dit reglement!
De Tornooileider

Bijlage 1
Spelregels Memorial Rapid Paul Van Herck
1. De spelers spelen elk 2 partijen, 1 met wit en 1 met zwart. De speler die volgens de paring wit heeft
speelt dus zijn eerste partij met wit, daarna wordt het bord gedraaid en speelt die speler met zwart.
De uitslagen dienen correct op het uitslagbriefje genoteerd en in het busje gestoken, of aan de TL
gegeven.
2. Alle zetten worden voltooid binnen de 25 min. + 10 sec. per partij.
3. De partij wordt aangevangen ten laatste om 21 uur, de speler die niet aanwezig was als zijn vlag valt
verliest beide partijen met forfait.
4. De zetten dienen niet genoteerd te worden.
5. Gezien art.A3 van het Rapidschaak (FIDE 2014) niet van toepassing is geld art.A4:
a) Zodra beide spelers vanuit de beginopstelling tien zetten hebben voltooid:
1) kan geen correctie worden toegepast op de instelling van de schaakklok, tenzij het niet
corrigeren een negatiefeffect heeft op het wedstrijdschema.
2) kan er geen claim meer ingediend worden met betrekking tot een onjuiste beginopstelling of
een verkeerd geplaatst schaakbord. In geval van een verkeerde plaatsing van een koning is
rokeren niet toegestaan. In geval van verkeerde plaatsing van een toren is rokeren met deze
toren niet toegestaan.
b) Een onreglementaire is voltooid zodra de speler zijn klok heeft ingedrukt. De tegenstander mag
dan winst claimen, vooropgesteld dat de tegenstander nog niet zijn volgende zet heeft gedaan.
De partij is echter remise als de stelling zodanig is dat de tegenstander de koning van de speler
nooit mat kan zetten, door welke reeks van reglementaire zetten ook.
Als de tegenstander geen winst claimt blijft de onreglementaire zet gehandhaafd en de partij
wordt voortgezet.
Als de tegenstander een onreglementaire heeft beantwoord kan deze niet meer worden gecorrigeerd, tenzij beide spelers dit besluiten.
c. Om winst na tijdoverschrijding te claimen moet de betrokkene de schaakklok stilzetten. De
claim wordt slechts toegewezen als de vlag van degene die claimde NIET en die van zijn tegenstrever WEL is gevallen na het stilzetten van de klok!
Echter de partij is remise als de stelling zo danig is dat de tegenstander de koning van de
speler nooit mat kan zetten, door welke reeks van reglementaire zetten dan ook.
d. Als beide koningen schaak staan of een pion op de verste rij van zijn uitgangspositie staat
nadat de daaropvolgende zet is voltooid, is de partij remise.

