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1. Waar dient het toernooi aan te voldoen?
1.1 bedenktijd
het wedstrijdreglement niet toestaat dat een partij mag worden afgebroken, en
de toegemeten gemiddelde bedenktijd voor een zet per speler ten hoogste 4
minuten bedraagt, en
de toegemeten bedenktijd per speler voor de eerste 60 zetten
i) indien de gemiddelde rating van de spelers in het evenement >= 1900 is,
minimaal 1:45 uur bedraagt, of
ii) indien de gemiddelde rating van de spelers in het evenement <= 1900 is,
minimaal 1:30 uur bedraagt.
Indien met toegevoegde tijd per zet wordt gespeeld, dan moet de toegevoegde tijd
per zet minimaal 5 seconden bedragen.
1.2 aantal ratinghouders
Minstens één ratinghouder
2. Inzenden van de resultaten
2.1 termijnen
Binnen een maand na afloop van het toernooi dienen de resultaten
gerapporteerd te zijn.
Resultaten die niet binnen de termijn van een maand binnen zijn, worden
mogelijk niet verwerkt voor de KNSB-rating, dit ter beoordeling van de
ratingcommissaris.
Voor een maandelijkse KNSB-ratinglijst geldt als sluitingstermijn voor het
inzenden van resultaten van 5 dagen voor het einde van de maand.
Bonds- en clubcompetities worden bij voorkeur per maand aangeleverd;
2.2 formaat
Resultaten dienen als computerbestand via www.schaakkalender aangeleverd te
worden.
Een handleiding is te vinden op
https://www.schaakbond.nl/clubs/ratingverwerking-van-toernooi
Het formaat van het bestand dient te zijn zoals beschreven in de bijlage
(Handboek H6).
3. Toernooien in het buitenland
Toernooien die niet in Nederland zijn gespeeld worden in principe niet verwerkt. Wel
worden alle partijen van Nederlanders die voor de FIDE-rating worden verwerkt
automatisch verwerkt voor de KNSB-rating. Hiervoor hoeft betrokken speler niet zelf
actie te ondernemen: de KNSB ontvangt deze uitslagen direct van FIDE. Door spelers
zelf ingestuurde uitslagen van buitenlandse toernooien worden niet verwerkt.
4. Controleren van de ratingverwerking
Op de website worden, na het verschijnen van een nieuwe lijst, alle verwerkte
partijen gepubliceerd.
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