Toernooireglement NOSBO persoonlijk kampioenschap
1. Regels voor het schaakspel
Het toernooi wordt gespeeld volgens de FIDE-regels voor het schaakspel (versie 1 juli 2014) –
met uitzondering van artikel 6.6a. Hiervoor komt in de plaats:
Een speler verliest de partij als hij of zij meer dan een half uur na het begin van de zitting voor het
eerst aan het bord verschijnt. Als geen van beide spelers bij het begin aanwezig is, dan verliest de
speler die met de witte stukken speelt alle tijd die verloopt tot hij/zij arriveert, tenzij in dit
toernooireglement iets anders is omschreven of de arbiter anders beslist.
Een exemplaar van de FIDE-regels voor het schaakspel is ter inzage in de speelzaal
aanwezig.

2. Toernooiformule
Het toernooi bestaat uit:
Eén open groep, waarin 7 ronden worden gespeeld.
Bij voldoende deelname, minstens 3 per categorie, worden ook de volgende
kampioenschappen verspeeld:
- Veteranen
- Senioren
- Dames
In de groep worden de eerste 2 ronden volgens ‘zwitsers op rating’ en de volgende 5 ronden
volgens ‘zwitsers op weerstand’ ingedeeld.

3. Bye
Er bestaat de mogelijkheid één bye (= ½ punt) op te nemen in één van de ronden 1 t/m 5.
Spelers die gebruik willen maken van een bye moeten dit voor de indeling van de nieuwe
ronde melden.

4. Speeltempo
Het speeltempo 90 minuten + 30 seconden toegevoegde tijd per zet vanaf zet 1.

5. Ronde-indeling
Na afloop van een ronde wordt de volgende dag de nieuwe ronde indeling uiterlijk om 20.00
uur vastgesteld en gepubliceerd.

6. Partijnotatie
Spelers zijn verplicht hun eigen zetten en die van zijn tegenstander zet voor zet te noteren op
het notatieformulier, dat door de organisatie beschikbaar wordt gesteld. Beide spelers
moeten direct na afloop van de partij op beide notatieformulieren en/of op het
uitslagformulier de uitslag invullen en ondertekenen. Het uitslagformulier of de originelen
van de beide notatieformulieren moeten gelijktijdig bij de wedstrijdleiding worden
ingeleverd.
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7. Foutieve uitslag
Bij een kennelijk onjuist doorgegeven of ingevoerde uitslag wordt de indeling niet meer
veranderd als de volgende ronde al is gepubliceerd. Wel kan de hoofdarbiter de uitslag
corrigeren.

8. Protesten; commissie van beroep
Een protest tegen een beslissing van de wedstrijdleiding moet binnen een uur na afloop van
de ronde schriftelijk worden ingediend bij de toernooidirectie. Deze roept de commissie van
beroep bijeen, die uit drie vertegenwoordigers van de deelnemers en twee reserve-leden
bestaat. De commissie doet inzake een protest een bindende uitspraak voor het begin van de
volgende ronde.

9. Eindstand
Bij gelijk eindigen wordt de rangschikking bepaald door achtereenvolgens:
a. voor bepaling toernooiwinnaar: de uitslag van de onderlinge partij(en), de winnaar van de
beslissingssnelschaakpartij(en),
b. Weerstandspunten,
c. Sonnenborn-berger score,
d. Progressieve score,
e. Alfabetische volgorde.

10. Verdeling prijzen bij gelijk eindigen
Alle prijzen toekomend aan spelers met een gelijk aantal punten worden evenredig verdeeld,
tenzij het bijzondere prijzen betreft (dames, veteranen en senioren).
Een uit te reiken prijs is nooit kleiner dan 1/3 van de laagste gepubliceerde deelbare prijs
voor de betreffende groep. Als voor een groep winnaars het beschikbare bedrag niet
toereikend is om aan het gestelde minimum van 1/3 te voldoen, dan vallen er zoveel spelers
af als nodig is, dit volgens de criteria in punt 9. Prijzen worden altijd naar boven afgerond op
een veelvoud van € 5,-.

11. Ratingverwerking
De resultaten worden zowel in de KNSB-rating als in de FIDE-rating verwerkt.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooidirectie na overleg met de
wedstrijdleiding.
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