
Reglement Clubkampioenschap 
 

1. Samenstelling van de reeksen 
a. Er wordt gespeeld in reeksen van minimum 9 spelers. Alle reeksen worden samengesteld op basis 

van Elopunten. De hoogste Elo’s spelen in reeks I, de volgende in reeks II enz. Indien nodig wordt 

een extra reeks toegevoegd. Bij gelijkheid van elopunten speelt de speler die bij de vorige elo-

klassering de laagste elo's had, in de hogere reeks. Het aantal spelers per reeks bepaalt het 

competitiesysteem dat wordt gehanteerd (zie 2). Er wordt gestreefd naar reeksen van 9 personen 
(wat neerkomt op 16 partijen spelen).  

 

b. De enige uitbreiding op de regel van deelnemen op basis van Elopunten vormt de kampioen van 

een lagere reeks uit het voorbije clubkampioenschap. Ongeacht zijn rating mag hij starten in de 

reeks boven die waarin hij kampioen is geworden, ook als hij op basis van Elo geen recht zou 

hebben om in de hogere reeks te spelen. Dit recht is enkel geldig in het aansluitende seizoen nadat 

speler in kwestie kampioen is geworden. Het geldt ook slechts gedurende één seizoen. Het niet-

uitoefenen van dit recht op stijgen kan niet in 2 opeenvolgende seizoenen. De kampioen van reeks I 

kan nooit zakken naar reeks II. 

 

c. Elk seizoen opnieuw worden de reeksen opnieuw samengesteld op basis van Elopunten. Als een 
nieuwe speler zich aanmeldt tijdens de competitie, oordeelt de toernooileider of deze speler nog 

kan meedoen aan het clubkampioenschap en, op basis van Elo of (een) testpartij(en), in welke 

reeks. Afhankelijk van het moment waarop deze nieuwe speler zich aanmeldt, haalt hij zijn 

achterstallige partijen in, zijn score wordt bijgehouden voor het klassement en zijn partijen tellen 

voor Elo. Moet deze speler meer partijen inhalen dan de kalender toestaat, dan speelt hij zijn 

‘resterende partijen’ buiten competitie, zijn score wordt enkel ter informatie bijgehouden en zijn 

partijen tellen mee voor Elo. 

 

d. De invoeging van een nieuwe speler in een reeks heeft geen enkele invloed op de samenstelling op 

dat moment van die reeks. Zo zal een nieuwe speler met 2100 Elopunten die half oktober in reeks I 

komt meedoen dus niet de speler met de laagste rating uit die reeks duwen. Dat kan pas gebeuren 
bij de start van het nieuwe seizoen.  

 

2. Competitiesysteem 
 

a. In reeksen tot en met 10 spelers wordt een volledige heen- en terugronde gespeeld (max. 18 

partijen). In reeksen van 11 of 12 spelers is het systeem met play-offs van kracht (zie verder). In 

reeksen met 13 of meer spelers wordt het kampioenschap in één enkele ronde afgewerkt. 

 
b. Het systeem met play-offs (11-12 spelers) gaat als volgt: de spelers worden over 2 gelijkwaardige 

reeksen A en B verdeeld die beiden een dubbele round robin spelen (= +/- 11 partijen). In de play-

off spelen de nummers 1 en 2 van beide reeksen onder hun vieren nog een enkele of dubbele round 

robin (*) zonder behoud van punten en scheidingspunten. Idem voor spelers 3 en 4, 5 en 6, etc. Het 

laatste groepje kan eventueel meer of minder dan 4 deelnemers bevatten. 

 

* het totaal te spelen ronden over het hele seizoen moet die van de andere reeksen zo dicht 

mogelijk benaderen  en zal dus bepalen of er gekozen wordt voor een enkele of dubbele round-

robin. 

 

c. Bovenstaande reglementering heeft tot gevolg dat ook tijdens het clubkampioenschap tot de 

overschakeling van heen- en terugronde naar heenronde  + play-offs kan worden beslist, 
bijvoorbeeld als een nieuwe speler is bijgekomen of als een speler wegvalt. Hiertegen is geen 

beroep mogelijk.  

 



3. Tijdstip, tijdsduur en klokken 
a. Alle partijen beginnen om 20 uur stipt. De toernooileider zet daarvoor de klok van de witspeler om 

20 uur in gang. Enkel de toernooileider heeft het recht een klok voor of tijdens een partij bij te 

stellen. Een speler mag de toernooileider hier wel om verzoeken.  

 
b. Het tempo van de partijen is 40 zetten in 1u45 + 30 minuten KO. Een partij die dus om 20 uur 

begint, is uiterlijk om 00.30 uur afgelopen. 

 

c. Er wordt in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk met de digitale klokken geschaakt. Indien 

een speler minder dan 2 minuten op de klok heeft en remise claimt omdat de andere op tijd speelt, 

zal één van de aanwezige arbiters of toernooileider dit beoordelen. 

 

4. Noteren en uitslag melden 
a. De partij noteren is verplicht. Volgens de Fide-reglementering is noteren niet meer verplicht voor 

spelers die zich binnen de laatste vijf minuten voor de tijdscontrole bevinden. Zij moeten de niet-

genoteerde zetten echter wel meteen na de tijdscontrole noteren terwijl hun tijd verder loopt. 

 

b. Na afloop van de partij noteren beide spelers de uitslag op het daarvoor voorziene invulstrookje. 

 

5. Puntenverdeling en klassement 
 

Voor de opmaak van het eindklassement geldt het volgende:  

 

a. Winst = 1 punt (ook bij forfait), remise = 0,5 punt, verlies of forfait = 0 punten. Kampioen is hij die 

de meeste punten verzamelt.  

b. Bij gelijke punten beslist het volgende scheidingssysteem (in deze volgorde):  

a. Uitslag onderlingen partij(en) 

b. Kashdan 

c. Sonneborn-Berger (volgens meest recente Fidereglement) 

d. Koya 

e. Loting  
c. Forfaitscores worden gewoon meegeteld in de opmaak van de rangschikking, maar tellen niet mee 

voor Elo. 

d. Als er na afloop van de play-offs of terugronde door gelijke stand (punten, Sonneborn-Berger, 

Kashdan én onderlinge partij) geen beslissing is gevallen voor de plaatsen 1,2 of 3, dan spelen de 

betrokken spelers testwedstrijden. Er wordt telkens geloot wie wit heeft in de eerste testpartij. 

Testwedstrijden houden in:  

a. twee partijen met wisselende kleur met 1 uur KO pp; Indien dan nog geen beslissing:  

b. twee partijen met wisselende kleur met 15 minuten KO pp; Indien dan nog geen 

beslissing:  

c. twee partijen met wisselende kleur met 5 minuten KO pp;  Indien dan nog geen beslissing: 

d.  één of meer partijen met 5 minuten KO pp tot de beslissing valt (kleur eerste partij via 

loting).  
 

6. Toernooikalender 
 

a. De toernooileider stelt een kalender op. Deze kalender heeft altijd voorrang. Wie van de kalender 

wil afwijken, moet dit altijd voor het begin van de partij regelen in samenspraak met de 

toernooileider. Als de toernooileider niet op de hoogte is van een partij die van de kalender afwijkt 

en zonder zijn toestemming wordt gespeeld, kan hij deze partij op elk moment nietig verklaren of 
de uitslag veranderen in 0-0 (een nul voor beide spelers). 

  

b. De tornooikalender is altijd raadpleegbaar via de website en het prikbord. Het is aan te raden die 

wekelijks te controleren. 

 



c. Spelers die vakantieplannen hebben of het Zilveren Torentoernooi wensen te spelen, melden dit 

voor aanvang van het tornooi aan de tornooileider, zodat die daarmee rekening kan houden bij het 

opstellen van de toernooikalender.  

 

d. Principieel is het niet toegestaan een partij op een andere moment dan de reguliere clubavond te 

spelen. Geen enkele speler kan hiertoe worden verplicht, ook niet door de toernooileider. Als 

spelers toch een partij op een ander moment willen spelen, moeten zij hiervoor vooraf de 

uitdrukkelijke toestemming vragen aan de toernooileider. Bovendien mag geen enkele andere 

speler van de reeks hier bezwaar tegen indienen. Indien een partij op een ander moment wordt 
gespeeld, aanvaarden de spelers het risico dat bij niet-verifieerbare betwistingen de uitslag van de 

partij wordt geannuleerd en als 0-0 wordt genoteerd.  

 

7. Afwezigheden en forfaits  
 

a. Voor het begin van de competitie melden de spelers aan de toernooileider op welke dagen zij niet 

kunnen spelen. In de mate van het praktisch haalbare en voor zover het aantal vooraf gemelde 
afwezigheden redelijk is, houdt de toernooileider hiermee rekening bij het opstellen van de 

kalender. Wordt de grens van het redelijke en praktische haalbare overschreden, dan zal de 

toernooileider de speler in kwestie vragen zich aan te passen. Wil of kan de speler dat niet, dan kan 

hem het recht tot deelname aan het clubkampioenschap worden ontzegd. Het betaalde lidgeld is 

daarbij niet terugvorderbaar. 

 

b. Spelers die na het begin van het kampioenschap instromen, kunnen geen aanspraak maken om het 

recht om voorafgaande afwezigheden te laten verrekenen in de kalender. Elke afwezigheid geldt 

voor hen als gemelde afwezigheid (max. 4, zie volgende punten). 

 

c.  Wie niet kan spelen, waarschuwt ten minste een uur voor het partijbegin de tegenstander (het liefst 

vroeger, dan kan nog naar een alternatieve tegenstander worden gezocht). Beiden zoeken 
onmiddellijk een nieuwe datum die past voor beide spelers. De speler brengt vervolgens de 

toernooileider(*) op de hoogte en deelt hem de nieuwe datum mee. 

 

d.  Een speler kan maximaal 5 keer een partij uitstellen in de loop van het clubkampioenschap. Dit 

uitstellen is een recht, maar geen verworvenheid. Als blijkt dat uitstel om strategische redenen 

gebeurt, kan de toernooileider de forfaitregel toepassen. Uitstel van een partij is niet mogelijk 

tijdens de laatste gezamenlijke ronde van het kampioenschap. 

 

e. Meer dan 5 keer uitstellen kan wél onder strikte voorwaarden: 

i. de speler die een partij wenst uit te stellen én zijn tegenstander hebben beiden geen 

partijen meer in te halen. 
ii. de speelkalender biedt nog ruimte (rekening houdende met o.a. Zilveren Toren) 

iii. niet mogelijk voor partijen van de laatste 2 ronden 

iv. akkoord nodig van toernooileider 

 

f. Vanaf de 5de afmelding volgt anders sowieso forfait voor die partij. Wie zonder verwittiging niet 

komt spelen, verliest sowieso zijn partij met forfait. Iedereen kan op de website de telefoonlijst 

terugvinden.  

 

g. Volgens het FIDE-reglement kan forfait worden opgeëist bij het afgaan van de GSM van de 

tegenstander. Vanwege het vriendschappelijk karakter van de partijen binnen onze club, zal hier 

door de toernooileider soepel met omgesprongen worden en vragen we ook de spelers dit te doen. 

 
h. Wie aanwezig is en niet moet of kan spelen bij gebrek aan tegenstander, wordt aangespoord om in 

overleg met de toernooileider alsnog een partij te spelen of deel te nemen aan het neventoernooi. 

 

i. Als een speler algemeen forfait geeft, zijn er twee mogelijkheden:  

i. de speler heeft de helft + 1 van zijn partijen gespeeld: hij verliest zijn resterende partijen 

met forfait (1-0ff) en wordt opgenomen in het eindklassement;  



ii. de speler heeft de helft van zijn partijen of minder gespeeld: al zijn gespeelde en nog te 

spelen partijen worden geschrapt en er wordt een nieuw klassement opgemaakt waarin hij 

niet wordt opgenomen.  

 

 

8. Protest en beroep 
 

a. Als de toernooileider afwezig is of zich niet bevoegd acht in een kwestie, beslist het bestuur of - 

indien aanwezig - een gediplomeerd wedstrijdleider. 

 

b. Wie beroep wil aantekenen tegen een beslissing van de toernooileider, doet dit schriftelijk aan het 

adres van de voorzitter of een ander bestuurslid. Het bestuur stelt dan een beroepscomité samen om 

de klacht te behandelen en een beslissing te nemen. De beslissing van het beroepscomité is 

definitief, er is geen hoger beroep mogelijk.  

 

9. Klassement  
Wekelijks wordt een klassement opgemaakt en uitgehangen aan het prikbord. Je kan het klassement en de 

uitslagen ook te allen tijde raadplegen via de website van de club: www.skoudegod.be  

 

10. Akkoord 
Meedoen aan het clubkampioenschap betekent automatisch kennisname van en akkoord met dit reglement.  

 

 

 

 

 

(*) per e-mail (info@skoudegod.be) of telefonisch (0497 12 09 74). Indien dinsdags sowieso 

telefonisch/voicemail!  

 

BELANGRIJKSTE PUNTEN  

Ø In principe reeksen van 9 personen – 16 partijen  
Ø Start om 20 uur stipt 

Ø Vakantieplannen of deelname aan Zilveren Toren melden aan tornooileider vóór aanvang van tornooi  

Ø Bij afmelden eerst tegenstander opbellen, nieuwe datum afspreken en dan tornooileider verwittigen  

Ø Afmelden kan maximaal 5 keer  

Ø Indien je niet moet spelen, kan je nog altijd deelnemen aan het neventoernooi 


