14e HAAGS WEEKENDTOERNOOI 2017
TOERNOOIREGLEMENT
1.

Er worden 6 ronden in twee groepen (A: 1701 en hoger; B: 1800 en lager) gespeeld
volgens het Zwitserse systeem. Indeling geschiedt in de eerste twee ronden op rating,
daarna op weerstandspunten.

2.

De FIDE-regels voor het Schaakspel (juli 2017) zijn van kracht, voorzover dit
reglement niet anders beslist.

3.

De bedenktijd bedraagt 1 uur en 45 minuten per persoon per partij, met een toevoeging
van 10 seconden per zet vanaf zet 1.

4.

Een speler verliest de partij, wanneer hij meer dan 60 minuten na aanvang van de ronde
in de speelzaal verschijnt.

5.

Direct na afloop van de partij dient de witspeler het volledig ingevulde, en door beide
spelers ondertekende, uitslagenbriefje in te leveren aan de tafel van de wedstrijdleiding.

6.

Men wordt vriendelijk verzocht, na de partij, de stukken in de beginstand op te zetten.

7.

Snelschaken of analyseren in de speelzaal is niet toegestaan. Er is een afzonderlijke
ruimte, waarin spelmateriaal aanwezig is. Het is niet toegestaan stukken, borden of
klokken uit de speelzaal mee te nemen.

8.

Het is toegestaan aan één van de eerste vier ronden niet deel te nemen; men krijgt dan in
de betreffende ronde een half punt. Bij niet-deelname aan de eerste ronde moet dit voor
aanvang van het toernooi gemeld zijn; in het geval van de tweede, derde of vierde ronde
tot uiterlijk een uur na aanvang van de eerste ronde bij de wedstrijdtafel. Een eenmaal
gemeld besluit om aan een ronde niet deel te nemen is onherroepelijk.

9.

Wie zich na één of meerdere ronden uit het toernooi wenst terug te trekken, wordt
verzocht dit bij de wedstrijdleiding bekend te maken. Bij de indeling van de volgende
ronden kan dan met zijn/haar afwezigheid rekening worden gehouden.

10.

Degene die zonder bericht van verhindering tijdens een ronde afwezig is, wordt van
verdere deelname uitgesloten.

11.

Een half uur na aanvang van de eerste ronde worden de spelers van wie de
tegenstanders nog niet aanwezig zijn opnieuw ingedeeld. De bedenktijd wordt
evenredig verminderd.

12.

De winnaar van het toernooi wordt bij gelijk eindigen bepaald door, achtereenvolgens:
a. het aantal weerstandspunten (wp);
b. het aantal Sonnenborn-Bergerpunten (S.B.);
c. het resultaat van de onderlinge partij;
d. loting.

13.

Er zijn in elke groep drie geldprijzen. Bij gelijk eindigen worden geldprijzen gedeeld.
Voorts zijn er ratingprijzen.

14.

Er is een afzonderlijke prijs voor de winnaar van de spectaculairste partij. Kandidaten
wordt verzocht hun partijen in te leveren bij de wedstrijdleiding.

15.

Elke deelnemer kan slechts één prijs winnen. Komt een speler in aanmerking voor
meerdere prijzen, dan krijgt hij/zij de hoogste van die prijzen. Indien een deelnemer in
aanmerking komt voor een geldprijs onder 20 euro en een ratingprijs, heeft hij het recht
te kiezen tussen deze prijzen. Deze beperkingen gelden niet voor de prijs voor de
spectaculairste partij.
Niet tijdens de prijsuitreiking afgehaalde prijzen vervallen aan de organisatie.

16.

Tijdens het toernooi wordt de recentste ratinglijst van de KNSB gehanteerd. De
resultaten van het toernooi zullen worden doorgegeven aan de ratingcommissaris van de
KNSB.

17.

Het is ten strengste verboden de afgesloten gedeelten van het gebouw te betreden.
Tegen overtreders zullen maatregelen worden getroffen.

18.

Mobiele telefoons en/of tablets dienen uitgeschakeld te zijn en in een tas bewaard te
worden die tijdens de partij niet meegenomen mag worden, danwel naast het bord
gelegd te worden. Hierbij moet voor de wedstrijdleiding zichtbaar zijn dat de apparatuur
uit staat. Overtreding wordt bestraft met verlies voor de overtreder.
Het is tevens niet toegestaan tijdens de rondes, zolang niet alle partijen zijn voltooid,
een gesprek aan te nemen in de speelzaal.

19.

Roken is alleen buiten toegestaan. Er zijn in het gebouw geen ruimtes beschikbaar.

20.

Het is niet toegestaan in de speellocatie meegebrachte consumpties te nuttigen.

21.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.

22.

Alle bepalingen van dit reglement zijn onderworpen aan de interpretatie van de
wedstrijdleiding. Beroep tegen de beslissingen van de wedstrijdleiding is mogelijk bij
een voor de aanvang van het toernooi uit de deelnemers samengestelde commissie van
beroep.

Wie een aankondiging van het 15e Haags Weekendtoernooi in 2018 wil ontvangen, kan zijn
post- en/of e-mailadres invullen op de lijst bij de tafel van de wedstrijdleiding.
Toernooileiding: Geurt Jan v.d. Meiden, Koos Croes, Hans Hendriks, Paul Koppens
Wedstrijdleiding: Louis Wulffers, André Wagner, Stefan Boeters
Tijdens het toernooi is de speelzaal telefonisch bereikbaar onder nummer 0633800538 (Louis Wulffers; groep A) of 06-34101782 (André Wagner; groep B).
Let op! Deze nummers zijn andere dan in gebruik voor informatie vóór het
toernooi.

