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Toernooireglement
1.
De partijen worden gespeeld volgens de meest recente versie van de FIDERegels voor het Schaakspel.
2.
De verzuimtijd is 60 minuten. (Indien een speler meer dan 60 minuten na het
van te voren vastgestelde aanvangstijdstip van de zitting voor het eerst aan het
bord verschijnt dan kan de arbiter de partij voor die speler verloren verklaren.)
3.
Het speeltempo is 40 zetten in 90 minuten, vervolgens 30 minuten extra tijd +
30 sec extra tijd per zet vanaf zet 1.
4.
De winnaar van de Reservegroep A alsmede de spelers die 7 of meer punten
scoren in de Reservegroep A, promoveren naar de hoofdgroep van de volgende
editie van het toernooi.
5.
Voor de Reservegroepen, de Zesrondige Toernooien en de Vierkampen: indien
een speler het niet eens is met een beslissing van een arbiter, anders dan de
indeling betreffende, is het mogelijk hiertegen te protesteren mits direct
mondeling en binnen 2 uur schriftelijk bij de toernooidirecteur, die hierover een
bindende uitspraak doet.
6.
Indien een dergelijk protest het Open Kampioenschap betreft wordt het
voorgelegd aan een Commissie van Beroep, bestaande uit de nietstemgerechtigde toernooidirecteur en drie leden, die een bindende uitspraak
doet. Deze drie leden, alsmede twee plaatsvervangers, worden bij aanvang van
het toernooi gevraagd zitting te nemen.
7.
De volgorde in de eindstand wordt bepaald door:
a. de score;
b. de weerstandspunten;
c. de Sonnenborn-Berger-score;
d. loting.
8. Plaatsing NK en NK Vrouwen, zie plaatsingsreglementen NK en NKV 2016
9.
Alle ronden worden ingedeeld volgens het Zwitsers systeem op Rating.
10. a. Voor het Open Kampioenschap geldt: 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 hij de
eerste zet doet.
b. Voor de overige groepen geldt: Als ten aanzien van artikel 11.3.b van De Regels
geconstateerd wordt dat een speler een mobiele telefoon of andere elektronische
communicatiemiddelen meegenomen heeft naar het spelersgebied, dan krijgt hij een
waarschuwing. De arbiter heeft het recht te onderzoeken of het apparaat aanstaat. Als
een dergelijk apparaat, zonder toestemming van de arbiter, aanstaat, dan verliest die
speler de partij, tenzij de arbiter anders beslist.
11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooidirecteur.
NB: plaatsing via het Open NK voor het NK 2016:
i. de speler is de hoogstgeëindigde volgens artikel 7;
ii. de speler voldoet aan de criteria vastgelegd in artikel 3 van het Reglement voor de wedstrijd
om het persoonlijk kampioenschap van Nederland;
iii. als de speler op één van de eerste drie plaatsen geëindigd is op het NK 2015, dan plaatst
geen speler zich uit het Open NK 2015.
iv. de speler heeft een rating van 2500 of hoger op één van de FIDE-ratinglijsten in de periode
juli 2015 t/m januari 2016.
NB: plaatsing via het Open NK voor het NKV 2016:
i. de speelster is de hoogstgeëindigde volgens artikel 7;
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ii.

de speelster voldoet aan de criteria vastgelegd in artikel 3 van het Reglement voor de
wedstrijd om het persoonlijk kampioenschap van Nederland;
iii. als de speelster op één van de eerste drie plaatsen geëindigd is op het NKV 2015, dan plaatst
geen speelster zich uit het Open NK 2015.
iv. de speelster heeft een rating van 2200 of hoger op één van de FIDE-ratinglijsten in de periode
juli 2015 t/m januari 2016.
Huisregels
Onmiddellijk na het beëindigen van de partij levert de witspeler het volledig
ingevulde en door beide spelers ondertekende wedstrijdformulier in bij de
wedstrijdleiding. De zwartspeler zet de stukken weer in de beginstelling op het
bord. De klok blijft bij het bord staan!
Analyseren van partijen is niet toegestaan in de wedstrijdzaal, maar kan
plaatsvinden in het restaurant. Het is niet toegestaan om schaakmateriaal uit de
toernooizaal of het restaurant mee te nemen.
Tijdens het toernooi geldt een algeheel rookverbod in het gehele complex.
Het is niet toegestaan zich in te schrijven voor 2 toernooiactiviteiten, waarvan
de speeltijden (deels) samenvallen.
Gebruik van mobiele telefoons en (zak)computers is niet toegestaan in het
spelersgebied.
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