
Wedstrijdreglement Interne Competitie  
 

 

ALGEMEEN 

 

1. Alle partijen worden gespeeld volgens de spelregels van de FIDE in de laatste uitgave 

van de KNSB. Hierop kunnen door de Blerickse Schaakvereniging (BSV) aanvullende 

bepalingen worden geschreven. 

 

2. De wedstrijdleider van de BSV is belast met de handhaving van dit reglement. 

 

3. De Interne Competitie wordt gespeeld volgens het Keizer-systeem. Iedereen die tijdig 

aanwezig is, wordt ingedeeld. 

 

4. De wedstrijden van de Interne Competitie worden gespeeld op maandagavond en de 

indeling wordt gemaakt om 20.00 uur. 

 

5. Het speeltempo bedraagt 40 zetten in 1 uur en 15 minuten, plus een halve minuut per 

zet. Na de veertigste zet van zwart krijgen beide spelers er 15 minuten bij, en blijft er iedere zet 

een halve minuut bijkomen. Tegen jeugdspelers onder de 18 jaar gelden aangepaste door het 

bestuur vast te stellen speeltempo’s, bijvoorbeeld 1 uur p.p.p.p. 

6. Worden partijen buiten de clubavond ingehaald, dan mogen de spelers in onderlinge 

overeenkomst het tempo iets inkorten, maar niet tot minder dan 1 uur voor de eerste 40 zetten. 

INDELING INTERNE COMPETITIE 

 

6. Iedereen wordt in een grote groep gecombineerd. De startvolgorde binnen die groep is 

gebaseerd op de rating van de spelers, waarbij nieuwe spelers op basis van geschatte rating in 

de lijst worden tussengevoegd. 

 

7. De “waarde” van de spelers wordt als volgt gekozen: de “waarde” van de bovenste 

speler is ongeveer 3 maal die van de onderste speler, en de “waarde” neemt met 1 af voor 

iedere positie op de ranglijst. 

 

 

BEPALING VAN EINDSTAND EN CLUBKAMPIOENSCHAP 

 

8. De eindstand wordt bepaald door achtereenvolgens: 

 1. Keizer-punten; 

 2. Onderling resultaat; 

3. Wedstrijdpunten 

4. Loting 

 

9. De clubkampioen is de winnaar van de interne competitie. 

  



VERHINDERING EN TERUGTREKKING 

 

10. Bij verhindering op het voor een partij vastgesteld tijdstip, dienen uiterlijk TWEE uur 

voor dat tijdstip het daartoe aangewezen bestuurslid daarvan in kennis te zijn gesteld 

(normaliter de wedstrijdleider). 

 

11. Indien een speler verwacht iets later (maar niet meer dan 30 minuten later) te komen, 

dient hij dit ook door te geven aan het daartoe aangewezen bestuurslid (normaliter de 

wedstrijdleider). 

 

12.  Indien een speler zich gedurende het seizoen terugtrekt, blijft hij/zij normaalgesproken 

gewoon in de stand staan. Maar in het geval dat de terugtrekkende speler erg ver daalt in de 

stand na zijn terugtrekking kan besloten worden om hem/haar toch te verwijderen, en alle 

partijen tegen hem/haar in Byes om te zetten. 

 

 

SLOTBEPALINGEN 

 

13. Op punten waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider eventueel in 

overleg met het bestuur. 

 

14. Tegen de beslissing van de wedstrijdleider kan binnen drie dagen na dato schriftelijk 

beroep worden aangetekend bij het bestuur. De daaropvolgende bestuursuitspraak is bindend. 

 

15. Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht bij besluit van de Algemene 

Ledenvergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen, waarbij eerdere 

wedstrijdreglementen van de Interne Competitie komen te vervallen. 


