
Wedstrijdreglement  -  Nikei Gistel  

• Het clubkampioenschap wordt gespeeld volgens de FIDE regels van het schaakspel. 

• Naargelang het aantal inschrijvingen, wordt het clubkampioenschap jaarlijks georganiseerd in één of 
meerdere reeksen. Er wordt gestreefd naar het spelen van  een dubbele ’round robin’ , met 
verwisseling van de kleur der stukken (tussen de heen- en de terugmatch).

• De speelwijze, aantal reeksen, het aantal spelers per reeks, eventuele extra stijgers of dalers om de 
reeksen evenwichtig te maken, worden vastgelegd in de Algemene Statutaire Ledenvergadering bij 
het begin van een nieuw schaakseizoen.

• De spelers dienen aangesloten te zijn bij het VSF. De uitslagen worden doorgegeven voor ELO 
verwerking. Uitzondering hierop zijn de spelers die enkel aantreden in de recreatieve reeks. 

• Is er slechts één reeks, dan is de winnaar ervan de Clubkampioen van het lopend jaar. Zijn er 
meerdere reeksen, dan is de winnaar van reeks I de clubkampioen.

• De partijen worden gespeeld in het clublokaal ”cc Oud Stadhuis", op de datum en volgens de vooraf 
bekend gemaakte kalender.  

• Het speeltempo VSF is 1u30’ + 30 seconden per zet vanaf zet 1.  Speeltempo recreatief : 1u30 QPF.  

• De partijen vangen aan om 20u30. De verzuimtijd is 1 uur. De tornooileider ziet toe dat de klokken 
van de niet aanwezige spelers worden gestart. 

• Let wel dat wij de artikels 11.3.2.1 & 11.3.2.2 zullen toepassen aangaande elektronische toestellen 
(smartphones). Deze toestellen moeten uitgeschakeld naast het bord liggen of uitgeschakeld in een 
jas aan de kapstok hangen. Wie ze meeneemt buiten de speelzaal verliest de partij !

• Het is een aan zet zijnde speler verboden de speelzaal te verlaten !

• Als een deelnemer op een bepaalde avond niet kan spelen, dan heeft hij de mogelijkheid zijn partij 
uit te stellen. Daartoe worden, zowel in de heenronde als in de terugronde, inhaalavonden voorzien. 
Deze worden vooraf bekendgemaakt. Om geldig uit te stellen, dient de speler in kwestie de 
tornooileiding en zijn tegenstrever van die avond vóór 19 uur te verwittigen.  Bij gebreke aan een 
dergelijke verwittiging, wordt de partij forfait verklaard voor de afwezige speler.  

• Een partij kan mits afspraak tussen de spelers steeds vooraf gespeeld worden.

• Mits toestemming van de tornooileider, kan een inhaalpartij ook aan huis of in een ander lokaal 
gespeeld worden.  

• Na afloop van de partij, dient de tornooileider ingelicht over het resultaat. Bij afwezigheid van de 
tornooileider, dienen beide spelers de uitslag te vermelden op hun notatieformulier en beide 
formulieren te ondertekenen.

• De tornooileider is Bart Denduyver, de wedstrijdleider is André Steelandt. Wanneer hun een 
probleem voorgelegd wordt, kunnen zij hun klok stilzetten om het probleem te gaan bekijken. 

• Na afloop van alle partijen wordt gevraagd om een handje te helpen bij het opbergen van het 
schaakmateriaal, om alle glazen en flessen terug te brengen aan de bar en mogelijks een handje te 
helpen bij afwas en opberging.

  


