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Aanpassing Competitie- en Bekerreglement
Inleiding
1 juli 2014 worden de nieuwe FIDE-Regels voor het Schaakspel van kracht. Vanwege de nieuwe
FIDE-Regels moeten een aantal zaken geregeld zijn in de wedstrijdreglementen.
Wij hebben samen met de Scheidsrechterscommissie en een Werkgroep Competitie de volgende
wijzigingen voorbereid.
Hieronder de wijzigingsvoorstellen in het competitie- en bekerreglement waarvoor wij goedkeuring
vragen aan de Algemene Vergadering van 14 juni 2014. De voorstellen zijn van toepassing op het
seizoen 2014-2015.
Toelichting
Competitiereglement
20.5
Er moet iets geregeld worden betreffende de mobiele telefoon, spelers moeten een telefoon
meenemen voor de reis, maar mogen er geen bij zich dragen in het spelersgebied. Volgens
het nieuwe FIDE-reglement is het verboden om een mobiele telefoon bij zich te hebben tijdens
de wedstrijd. De KNSB acht het onwenselijk deze regel onverkort over te nemen voor de
KNSB-competitie en de KNSB-bekercompetitie. Spelers moeten een telefoon kunnen blijven
meenemen voor de reis.
De regel is nu zo geformuleerd dat een speler wel een telefoon mag meenemen, maar dat het
onmogelijk wordt om de telefoon bij zich te hebben als de speler niet achter het bord zit. Het
blijft wel toegestaan de telefoon naast het bord te laten liggen, of op te bergen in jas of tas
(mits die niet wordt meegenomen naar toilet of voor een rookpauze).
Dit is goed te controleren, voorkomt vals spelen, en is tegelijkertijd praktisch.
NB. Het wijzigingsvoorstel is een versoepeling wat geluiden betreft. Als de telefoon een geluid
maakt tijdens het uitzetten of vanwege een wekkerfunctie dan blijft dat onbestraft.
23.4
spreekt voor zich
24
Het FIDE titelreglement verbied dat in één evenement verschillende speeltempo's gehanteerd
worden.
29.1
Nieuwe formulering
Bekerreglement
Wijzigingen zijn analoog aan die van het competitiereglement.

Uitwerking
KNSB-Competitiereglement
Huidig
23.4. Spelers die meer dan een uur later dan het (tenminste 25 uur van te voren)
vastgestelde aanvangstijdstip aan het bord verschijnen, verliezen hun partij.
Nieuw
23.4. dit artikel vervalt (staat ook in artikel 29.1)
Artikel 24 vervalt - de overige artikelen worden hernummerd.
Bij vooruit te spelen partijen mag een ander speeltempo worden overeengekomen,
waarbij in elk geval 35 zetten moeten worden gedaan voor de eerste tijdcontrole, elk der
spelers minimaal 1¾ bedenktijd moet hebben voor de eerste tijdcontrole en elk der
spelers na de eerste tijdcontrole minimaal een kwartier extra dient te krijgen voor het
beëindigen van de partij.
Huidig
29.1. Indien een speler meer dan 60 minuten na het te voren vastgestelde
aanvangstijdstip van de zitting voor het eerst aan het schaakbord verschijnt dan
verliest die speler de partij.
Nieuw
29.1. De verzuimtijd is 60 minuten na het (tenminste 25 uur van te voren) vastgestelde
aanvangstijdstip. Zie verder Artikel 6.7a. van de FIDE-Regels voor het Schaakspel.
Nieuw artikel - de overige artikelen worden hernummerd
20.5 Tijdens de wedstrijd is het een speler verboden om een mobiele telefoon of andere
elektronische hulpmiddelen bij zich te dragen. Als geconstateerd wordt dat een
speler zo'n apparaat bij zich draagt, dan verliest die speler de partij.
Spelers, ook die arriveren nadat de wedstrijd is begonnen, moeten hun mobiele
telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen direct uitzetten en
wegleggen voordat zij de eerste zet doen.
KNSB-Bekerreglement
Huidig Artikel 11
Indien een speler meer dan 60 minuten na het te voren vastgestelde aanvangstijdstip
van de zitting voor het eerst aan het schaakbord verschijnt dan verliest die speler de
partij.
Nieuw Artikel 11
De verzuimtijd is 60 minuten na het (tenminste 25 uur van te voren) vastgestelde
aanvangstijdstip. Zie verder Artikel 6.7a. van de FIDE-Regels voor het Schaakspel.
Nieuw artikel
Artikel 12 (andere artikelen worden met 1 opgehoogd)
12. Tijdens de wedstrijd is het een speler verboden om een mobiele telefoon of andere
elektronische hulpmiddelen bij zich te dragen. Als geconstateerd wordt dat een
speler zo'n apparaat bij zich draagt, dan verliest die speler de partij.
Spelers, ook die arriveren nadat de wedstrijd is begonnen, moeten hun mobiele
telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen direct uitzetten en
wegleggen voordat zij de eerste zet doen.

