
Reglement

Locatie en speeldata

Het toernooi wordt gespeeld in Den Blauwen Hof, Oud-strijderslaan 1, 9160 Lokeren.

De voorziene speeldata zijn
1. 25.10.22
2. 22.11.22
3. 20.12.22
4. 17.01.23
5. 14.02.23
6. 28.03.23
7. 02.05.23

Deze speeldata zijn onder voorbehoud van wijzigingen in de Coronapandemie.

Partijen worden om 20u00 stipt gestart.

De prijsuitreiking vindt plaats op 02.05.23, na de slotronde

De paringen worden gemaakt één week voor de volgende speelronde en worden
gepubliceerd op de website van L.S.V.-Chesspirant VZW.

Afwezigheden

Het is mogelijk om één keer een bye te krijgen (= ½ punt) bij een op voorhand
aangekondigde afwezigheid tot en met ronde 4.
Afmelden kan onbeperkt tot de bekendmaking van de paring (één week voor de volgende
ronde).

Afmelden na bekendmaking paringen en minstens 1 uur op voorhand betekent verlies van de
partij en het inhouden van €5 waarborg. Men dient zelf de tegenstander te verwittigen.
Laattijdige afmeldingen (minder dan een uur voor de partij) of niet opdagen voor een partij
zonder af te melden betekent verlies van de partij en het inhouden van €10 waarborg.
Na een tweede keer afmelden na bekendmaking van de paringen wordt de speler niet langer
opgenomen in de paringen voor de rest van het toernooi.



Prijzen

Het gehanteerde scheidingssysteem is:

1. Punten
2. Onderling resultaat (enkel voor 1e plaats in het eindklassement, niet voor andere prijzen)

3. Voortschrijding
4. Aantal gewonnen wedstrijden

Naast prijzen voor het algemene eindklassement zijn er ook prijzen voor twee
Elocategorieën. Deze prijzen zijn niet cumuleerbaar. Mits minimum 20 inschrijvingen
bedragen de prijzen:

● Top 3 eindklassement:
1e prijs: €50, 2e prijs: €40, 3e prijs: €30

● 1400 - 1699 elo:
1e prijs: €30, 2e prijs: €20

● 0 - 1399 elo:
1e prijs: €30, 2e prijs: €20

Daarnaast wordt iedere ronde €10 uitgereikt aan de speler die wint met het hoogste
nadelige Eloverschil.
Deze prijs kan niet meermaals naar dezelfde persoon gaan.
Bij spelers zonder Elorating wordt voor de berekening van het Eloverschil een Elowaarde van
1200 gebruikt.

Spelregels

De bedenktijd bedraagt 1u30, met een increment van 30 seconden per zet vanaf zet 1.

Er wordt gespeeld volgens de FIDE-regels van 1 januari 2018, met volgende uitzonderingen.
Een uur te laat komen betekent verlies van de partij.
Een eerste onreglementaire zet levert een waarschuwing op. Een tweede onreglementaire
zet betekent 2 minuten extra voor de tegenstander. De derde onreglementaire zet verliest de
partij.

Alle partijen worden genoteerd tot de laatste zet.

Het gebruik van gsm’s of andere elektronische toestellen om vals te spelen betekent
onmiddellijk het verlies van de partij . Voor gsm-gerinkel wordt er een tijdstraf van 5 minuten
opgelegd (vermindering van de eigen speeltijd). Indien de tijd daardoor op 0 komt, betekent
dit verlies van de partij.



Paringen

Er wordt gespeeld volgens Zwitsers systeem met versnelde paringen.

De paringen worden gemaakt één week voor de volgende speelronde en worden
gepubliceerd op de website van LSV-Chesspirant.

Elo

Deze partijen worden niet verwerkt voor nationale Elo of FIDE-Elo.

Voor de paringen en de prijzen wordt de nationale Elo gebruikt, tenzij er enkel een FIDE is.

Geschillen

In het geval van geschillen dient klacht neergelegd te worden via mail naar de
toernooiverantwoordelijke via lsv.chesspirant+otl@gmail.com binnen drie dagen na het
spelen van de partij.

In alle niet-vermelde gevallen is het oordeel van de toernooiverantwoordelijke bepalend.

Organisatie

L.S.V.-Chesspirant vzw, Grote Baan 162, 9250 Waasmunster
lsv.chesspirant@gmail.com, https://www.lsv-chesspirant.be
0642551754, RPR Gent, afdeling Dendermonde

https://www.lsv-chesspirant.be

