
 

 

Open clubkampioenschap Merelbeke 2022-2023 

Het Open clubkampioenschap van Merelbeke wordt georganiseerd op 11 

zondagochtenden van september tot en met mei. Er wordt in 1 reeks gespeeld. 

Contact lsv.chesspirant@gmail.com - 0471/56.63.83 (Annelies Cuvelier) 

Website  www.lsv-chesspirant.be 

Plaats  

Gemeentelijke Basisschool Merelbeke, Kloosterstraat 19, 9820 Merelbeke 

Speeltempo 

50min+10sec/zet 

Speeldata 
Vast voor 2022, nog definitief te bevestigen voor data in 2023. 
De speeldata vallen nooit in een interclubweekend, ook niet in schoolvakanties.  

• Ronde 1: 11 september 2022 
• Ronde 2: 2 oktober 2022 
• Ronde 3: 23 oktober 2022 
• Ronde 4: 13 november 2022 
• Ronde 5: 11 december 2022 
• Ronde 6: 15 januari 2023 
• Ronde 7: 5 februari 2023 
• Ronde 8: 12 maart 2023 
• Ronde 9: 26 maart 2023 
• Ronde 10: 23 april 2023 
• Ronde 11: 7 mei 2023 

Tijdschema 
Registreren voor het tornooi: tot 9u55 op de dag dat je wil starten met 
deelname aan het clubkampioenschap Merelbeke. 
Aanmelden voor een ronde: tot 10u00 op de tornooidag. 
Start van elke speeldag omstreeks 10u05. 

Eloverwerking 
Deze partijen worden NIET verwerkt voor elo. 
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Inschrijven  

Voor schakers aangesloten bij LSV-Chesspirant is dit inbegrepen in het lidgeld. 

Voor andere schakers vragen we vanaf een 3e deelname om €20 te betalen 

voor dit open clubkampioenschap. Je kan dus eerst vrijblijvend eens komen 

proberen of dit iets voor jou is. 

Scheidingssysteem 

Punten, onderling resultaat (voor 1e plaats), voortschrijding, aantal gewonnen 

wedstrijden. 

Prijzen 

Titel van Open Clubkampioen Merelbeke 2022-2023 - LSV-Chesspirant. 

Bekers in verschillende categorieën afhankelijk van de effectieve deelnemers.  

Tornooisysteem 

Zwitsers systeem met versnelde paringen. Afwezig zijn tijdens één of meerder 

rondes is mogelijk. 

Deze versnelling blijft het hele tornooi gelden. Het doel is zo interessant 

mogelijke schaakmatchen te spelen. De tornooileiding kan in uitzonderlijke 

gevallen een ander aantal extra punten toekennen. 

Voorbeeld van de versnelling: 

• 0 extra punten: Beginnende volwassenen of stap 3 
• 1 extra punt:     Volwassene die al eens schaakte maar nog niet officieel of stap 3+ 
• 2 extra punten: Volwassene met elo tussen 1000 en 1200 of stap 4 
• 3 extra punten: Volwassene met elo tussen 1200 en 1350 of stap 4+ 
• 4 extra punten: Volwassene met elo tussen 1350 en 1500 of stap 5, stap 5+ 
• 5 extra punten: Volwassene met elo tussen 1500 en 1800 of stap 6 
• 6 extra punten: Volwassene met elo hoger dan 1800 of stap 6+ 

Regels 
Er wordt gespeeld volgens de Fide-regels van 1 januari 2018. 
Een eerste onreglementaire zet betekent 2 minuten extra voor de 
tegenstander. De tweede onreglementaire zet verliest de partij. 
Alle partijen worden genoteerd. Wanneer een speler minder dan 5 minuten op 
de klok heeft is notatie voor de rest van de partij niet meer verplicht. 


