
Reglement Competitie algemeen 2016 - 2017 
 

Algemene competitiebepalingen vastgesteld: september 2016
Algemeen 
1 Dit reglement is van toepassing op de interne competities van schaakclub Purmerend. 
Onderscheiden worden de volgende competities: 
1.1 De Keizer-competitie 
1.2 De rapidcompetitie 
1.3 De bekercompetitie 
1.4 De snelschaakcompetitie 
1.5 De play-off’s 
1.6 En andere, nader te bepalen, competities 
2 De partijen worden gespeeld volgens de ‘FIDE Regels voor het Schaakspel’, 
vastgesteld door de wereldschaakbond (FIDE), in de meest recente officiële 
Nederlandse bewerking zoals uitgegeven door de KNSB, tenzij in dit reglement anders is 
bepaald. 
3 De partijen worden gespeeld in de clubruimte van schaakclub Purmerend. 
4 De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor het verloop van de interne competities. 
5 Eventueel kan door de wedstrijdleider de indeling van de competitie worden 
overgedragen aan een indeler. De eindverantwoordelijkheid blijft in dit geval bij de 
wedstrijdleider. 
6 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider. 
Competities
1 Aanmelding voor de Keizer-competitie dient te gebeuren voor woensdagavond 20 uur. 
Daarna wordt de indeling voor de donderdagavond op de website gezet.
2 Aanmelding voor de rapidcompetitie en de snelschaakcompetitie dient te geschieden 
op de clubavond voor 20:05 uur, daarna wordt de indeling gemaakt. Om 20:15 uur is de 
indeling klaar. Uiterlijk om 20:20 uur worden de klokken, ongeacht de aanwezigheid van 
de spelers, aangezet. 
Bij de bekercompetitie en de play-off’s is van tevoren bekend wie tegen wie gaat spelen. 
3 Vaste kruizen kunnen worden opgegeven voor de Keizer-competitie en de rapid-
competitie. Een vast kruis is een aanmelding voor het hele seizoen voor die competities. 

!!! Elk speeljaar dient iedereen die een vast kruis wil zich daarvoor op te geven bij 
de wedstrijdleider!!! . 

Een speler met een vast kruis is verplicht zich af te melden wanneer hij/zij verhinderd is. 
Bij afwezigheid zonder afmelding zal het vaste kruis voor de rest van het seizoen komen 
te vervallen . 
4 Afmelden dient te geschieden voor aanvang van de indeling. Afmelden geschiedt 
d.m.v. het sturen van een bericht van afmelding naar de wedstrijdleider c.q. de indeler. 
5 Bericht van verhindering wordt aan de wedstrijdleider doorgegeven volgens het 
‘Protocol indeling van de partijen op de clubavond’: 
5.1 Op de lijst voor afmeldingen voor volgende data. 
5.2 Tot 20.00 uur via email aan wedstrijdleider@scpurmerend. 
Of  aan de mobiele telefoon van de wedstrijdleider: 06-10747623. 
5.3 Door een ander clublid mondeling of door het aantekenen op presentielijst. 
6 De partijen worden ingedeeld door de aan- c.q. afwezigheid in te voeren in het 
programma Sevilla. 
De reden voor afmelding wordt aangegeven om de afmeldwaardering te kunnen 
bepalen. Bij een oneven aantal aanwezigen zal een vrijwilliger gevraagd worden om van 
spelen af te zien (bye). Is er geen vrijwilliger dan wordt met behulp van Sevilla iemand 
aangewezen. 



7 Het invullen van de uitslag dient te geschieden door de winnaar van de partij. De 
uitslag wordt ingevuld op het uitslagenformulier dat bij de competitieleider ligt. Bij remise 
zijn beide spelers verantwoordelijk voor het invullen van de uitslag. Bij een open uitslag 
krijgen beide spelers een 0. 
8 Het speeltempo is 1 uur en 40 minuten, vermeerderd met 10 seconden per zet voor de 
gehele partij, tenzij anders bepaald, bijvoorbeeld indien tegen een jeugdlid, die daarvoor 
een verzoek heeft ingediend, wordt gespeeld. Jeugdleden hebben het recht een 
aangepast tempo te verzoeken, zodat hun partij uiterlijk om 22:00 uur kan zijn beëindigd. 
Senioren die dit beslist niet willen, dienen dit voor aanvang van de competitie bekend te 
maken bij de wedstrijdleider. 



Protocol indeling van de partijen op de clubavond 

Protocol indeling van de partijen vastgesteld augustus 2016

1. aanmelden voor woensdagavond 20 uur (zie protocol algemeen)
1.1. Het is mogelijk bij het begin van de competitie aan te geven dat men elke 

avond aanwezig is (vast kruis). In geval men dan daarna op een clubavond niet 
aanwezig kan zijn, is afmelding verplicht. 

1.2. De presentielijst wordt door de wedstrijdleider op woensdagavond 
vastgesteld en gebruikt om de indeling voor de donderdagavond te maken. Leden met 
een vast kruis en die zich niet hebben afgemeld, worden ingedeeld. 

1.3. De wedstrijdleider streeft ernaar de indeling om 21 uur af te hebben, waarna 
die op de website wordt gepubliceerd

2. 
Bericht van verhindering doorgeven aan de wedstrijdleider en aan de tegenstander als 
dit zich op donderdag zich voordoet

2.1. Op de lijst voor afmeldingen voor volgende data. 
2.2. Tot woensdagavond 20.00 uur via email aan wedstrijdleider@scpurmerend. 
2.3. Tot woensdagavond 20.00 uur aan de mobiele telefoon van de 

wedstrijdleider: 06-10747623. 

3. 
De partijen worden ingedeeld door de aan- c.q. afwezigheid in te voeren in het 
programma Sevilla. 

3.1. De reden voor afwezigheid wordt aangegeven om de afmeldwaarde in Sevilla 
te bepalen. 

3.2. Bij een oneven aantal aanwezigen zal met behulp Sevilla iemand worden 
aangewezen en daarover geïnformeerd worden door de wedstrijdleider. 

4. 
De indeling ligt om 20 uur ter inzage waarna de partijen direct kunnen beginnen. 

5. 
Na afloop van de partijen worden de uitslagen ingevuld op het indelingsformulier. 

6. 
De uitslagen worden aan het einde van de avond ingevoerd in het programma Sevilla 
waarna de ranglijst wordt berekend en op het publicatiebord opgehangen. De volgende 
ochtend wordt de ranglijst op de website gepubliceerd. 


