
Reglement Beker Adams 
 
1. Het bekertoernooi van SK Oude-God is bedoeld voo r alle leden van de club.  
Het bekertoernooi duurt 5 dinsdagen en mondt uit in een finale en een troosting. De winnende finalist 
neemt de trofee (een stenen sculptuur) mee naar huis. Wie dit kleinood driemaal wint, mag het 
houden. 
 
2. Het toernooi werkt met rechtstreekse uitschakeli ng: 
- indien er meer dan 32 deelnemers zijn, wordt er een kwalificatieronde gespeeld. In deze 

kwalificatieronde worden de 2(n-32) laagste elo's tegen elkaar geloot. Er wordt gespeeld 
volgens het bekertempo en -partijreglement (zie verder). De winnaar (bij remise de laagste 
elo) krijgt een plaats in de 1/16e finale. 

- Spelers die nog geen Elo-punten hebben, krijgen hun TPR van het clubkampioenschap als 
provisoire Elo-punten 

- Voor de kleur wordt geloot, tenzij het verschil in elopunten minder dan 50 punten bedraagt. In 
dit geval krijgt de hoogste elo sowieso wit. 

- Op verzoek van een van de spelers kan de week vooraf al geloot worden voor de kleur; de 
toernooileider dient daarbij aanwezig te zijn. 

- Partijen kunnen niet  worden uitgesteld of afgebroken, wie niet aanwezig is, verliest zijn partij 
met forfait 

- De winnaar van de partij kwalificeert zich, de verliezer is uitgeschakeld. Bij remise kwalificeert 
de speler met de minste Elo-punten zich. Dit betekent dat de speler met meer elo altijd moet 
winnen om zich te kwalificeren voor een volgende ronde. 

 
3. Het tempo is 90 minuten KO + 30 seconden per zet  
- De partijen starten stipt om 20.15 uur. De toernooileider zet de klokken in gang en draait ze 

eventueel verder bij afwezigheid van spelers. 
- De partijen worden niet mee verrekend voor elo. 
 

4. Finalisten en spelers voor de 3 de plaats (troosting) spelen in de kleine zaal.  
- Hun partijen worden in de grote zaal gelijktijdig geanalyseerd en van commentaar 

voorzien door ex-Belgisch kampioen Robert Schuermans. Een niet te missen 
schaakcursus! 

 
5. Bij betwistingen heeft de toernooileiding altijd  het laatste woord. De toernooileiding wordt 

bijgestaan door een beroepscomité. 
- Dat beroepscomité bestaat uit de hoogste drie elo's van het toernooi en een gediplomeerd 

toernooileider 
- Indien een van deze drie zelf betrokken partij is, wordt hij in het beroepscomité vervangen 

door de vierde hoogste elo enz. Beslissingen van het beroepscomité zijn onherroepelijk. 

 
 
 


