
Reglement Snelschaakkampioenschap KBSB 2019 

Bij verschillen tussen de Nederlandstalige, Franstalige of Engelstalige versie van dit reglement, geldt de 
Nederlandstalige versie.  

Het toernooi wordt gespeeld over 13 ronden op 21 september 2019 tussen 13:00 en 18:00.  Spelers dienen 
zich in te schrijven en aan te melden voor 12:30 in de toernooizaal. 

Het maximale aantal deelnemers voor het toernooi bedraagt 140. De eerst ingeschreven spelers hebben in 
voorkomend geval voorrang.  

FIDE-regels zijn van toepassing tenzij expliciet anders vermeld in dit reglement. Artikel B4 van snelschaak 
wordt toegepast (en dus A4 van rapidschaak) 

Het toernooi is gehomologeerd door de FIDE. De resultaten van de partijen worden doorgestuurd voor FIDE 
blitz eloverwerking. 

Het toernooi is open voor alle spelers voor zover ze geregistreerd zijn bij FIDE of een registratie bij aanvang 
van het toernooi aanvaarden.  

De indeling volgt het Zwitsers systeem zoals uitgevoerd door Pairtwo 5,49.  

Systeem van ranking bij aanvang van het tornooi. De paringen gebeuren op basis van Elo waarbij FIDE Blitz 
Elo primeert op FIDE Elo, en FIDE Elo primeert op nationale Elo.  

Speeltempo: 5 minuten per partij per persoon. 

De klok dient steeds op dezelfde plaats zichtbaar voor de arbiter te blijven staan. Zwartspelers die liever de 
klok links hebben staan, mogen het bord draaien.  

De speler die 5 minuten (of meer) na het begin van een ronde aan het bord verschijnt, verliest de partij.  

Een speler die tussenkomt in een andere partij wordt bestraft met afname van 1 behaald punt. Bij tweede 
overtreding met uitsluiting uit het toernooi 

De arbiter mag een partij remise verklaren die niet redelijkerwijs meer kan gewonnen worden door beide 
spelers (bijvoorbeeld K+T tegen K+T of K+P+P tegen K). 

Als beide vlaggen gevallen zijn, bepaalt de aanduiding op de klok welke vlag eerst viel en wie zo de partij 
verliest.  

Resultaten moeten gemeld worden door de winnaar (of de Witspeler bij remise) onmiddellijk na de partij 
aan de arbitertafel.  

Prijzen worden toegekend voor het algemeen klassement, het klassement voor dames, het klassement voor 
spelers met FIDE rating tussen 2000-2199, 1800-1999, 1600-1799, 1400-1599 en minder dan 1400, en voor 
spelers jonger dan 16 jaar op 31 december 2018. 

Bij gelijkheid van behaalde punten worden de prijzen gedeeld over alle spelers met hetzelfde aantal 
behaalde punten 

Prijzen zijn niet cumuleerbaar. Een speler die in aanmerking komt voor meerdere prijzen, krijgt de beste 
prijs. Als hij eenzelfde bedrag kan winnen in meerdere categorieën, dan is de volgorde waarin de prijzen 
verdeeld worden als volgt: algemeen klassement, damesklassement, ratingcategorie, leeftijdscategorie.  

De prijsuitreiking wordt voorzien op 21 september om 18:00. Om recht te hebben op de prijzen is 
aanwezigheid verplicht. Enkel bij overmacht, te beoordelen door de organisatie van het toernooi, mag een 
speler zich laten vertegenwoordigen. 

Titels worden toegekend aan de eerste speler en speelster die aan de voorwaarden voldoen zoals bepaald 
door KBSB: Geregistreerd als FIDE Belg of registreerbaar bij aanvang als FIDE Belg. 

Scheidingssystemen voor de titel, de trofee en de klassementen: resultaat in rechtstreekse ontmoeting(en), 
Aantal overwinningen, Buchholz. 

Na afloop van het toernooi worden de resultaten gepubliceerd op www.skdworp.be/memorial 

Het toernooi geldt ook, voor de leden van SVB, als snelschaakkampioenschap van de liga SVB.  

http://www.skdworp.be/memorial

