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Wedstrijdreglement van schaakvereniging ‘t PAARDJE 
 
1 Schaakclub ‘t Paardje houdt haar clubavond op dinsdag in hotel/restaurant “’t Trefpunt” te Made. 

Aanvang 20.00 uur. 
 

2 De eerste clubavond van het seizoen is op de eerste dinsdag van de maand september . 
 

3 Er wordt gespeeld volgens het Keizersysteem. 
 

4 Op elke speelavond ligt een bijgewerkte standenlijst ter inzage. 
 

5 Bij verhindering gelieve men de wedstrijdleider hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Uiterlijk op 
de speelavond voor 18.00 uur. Telefoonnummer wedstrijdleider 0162 – 683273. 
Zonder bericht van verhindering wordt de geplande partij als verloren beschouwd. 
 

6 De totale speeltijd, die niet onderbroken mag worden, bedraagt 4 uur. 
Het speeltempo bedraagt 40 zetten in 1½ uur. Na de tijdcontrole krijgen beide spelers ½ uur extra 
bedenktijd (met behoud van de gespaarde tijd) voor de rest van de partij. 
 

7 Er wordt door de computer aangegeven wie met wit speelt. Dit is de eerstvermelde speler op het 
wedstrijdschema. 
 

8 De interne competitie begint met een gestuurde loting. Uitgaande van de interne ELO-rating stand aan het 
einde van het vorige seizoen loot een speler uit de bovenste helft een tegenstander uit de onderste helft. 
Vanaf de tweede ronde speelt nummer 1 tegen nummer 2, 3 tegen 4 enz. Als de nummer 2 op de ranglijst 
niet aanwezig is speelt nummer 1 tegen nummer 3, 4 tegen 5 enz.  
Er moeten minimaal 8 wedstrijdronden gespeeld zijn voordat twee spelers elkaar weer kunnen treffen. 
 

9 De interne competitie bestaat uit 32 speelavonden (ronden). 
 

10 Wedstrijden in de avondcompetitie van de NBSB en deelname aan de bekercompetitie van de NBSB worden 
meegerekend in de stand. De vergoeding voor de externe competitie geldt alleen wanneer men in die zelfde 
week niet voor de interne competitie speelt. 
 

11 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding . 
 
Opmerking: 

 De verdeling van de punten binnen het Keizersysteem is als volgt: 
 Winst intern    1x de waarde van de tegenstander 
 Remise intern   ½x de waarde van de tegenstander 
 Verlies intern   0x de waarde van de tegenstander 
 Afwezig na afmelding (max. 5x)  ⅓ x de eigen waarde daarna geen vergoeding meer 
 Oneven aantal spelers  ½x de eigen waarde 
 Niet gespeeld buiten schuld  ½x de eigen waarde 
 Afwezig zonder kennisgeving  geen vergoeding, de winst gaat naar de tegenpartij 
 Winst extern    1x de eigen waarde 
 Remise extern   ⅔x de eigen waarde 
 Verlies extern   ½x de eigen waarde 


