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Reglement voor spelen tussen schaker en computer
A Uitgangspunten
A1
Het spelen in wedstrijdverband van een computer tegen een mens mag de
menselijke tegenstander nimmer noodzaken tot het verrichten van een
handeling die in een normale schaakpartij niet noodzakelijk is.
A2
Het is de taak van de organisatoren van een schaaktoernooi om te bepalen of en
eventueel onder welke voorwaarden computers tot het toernooi worden
toegelaten.
A3
Schakers kunnen, indien zij voor de aanvang van het toernooi aan de
wedstrijdleiding kenbaar hebben gemaakt, dat zij niet tegen computers wensen
te spelen, hiertoe niet verplicht worden.
A4
De operator dient zijn computer volledig te kennen en moet deze feilloos
kunnen bedienen.
A5
Indien computers tot een toernooi worden toegelaten, moeten zij, bij een
gegeven speeltempo, de kans krijgen een optimale prestatie te leveren.
A6
De FIDE-Regels voor het schaakspel zijn van toepassing, tenzij dit voor een
computer kennelijk niet mogelijk is.
B Aanvullende regels
B1
Onder computer wordt verstaan: schaakcomputers, personal computers met
schaakprogramma's en terminals, aangesloten op een computer met
schaakprogramma.
Onder schaker wordt verstaan de menselijke tegenstander van de computer.
B2
Iedere computer wordt bediend door een operator, die zich tijdens een zitting
niet mag laten vervangen behoudens toestemming van de wedstrijdleiding.
Tijdens een zitting mag de computer uitsluitend door deze operator worden
bediend.
B3
Er wordt gespeeld op een normaal schaakbord met normale schaakstukken en
een gewone schaakklok. Indien de schaker er geen bezwaar tegen maakt, kan
er op het computerbord worden gespeeld.
B4
Bij het instellen van de computer voor het begin van de partij mag de operator
zich door derden laten bijstaan. Tijdens de partij mag de instelling niet worden
gewijzigd behoudens in de hierna te noemen gevallen. De handelingen van de
operator zijn verder beperkt tot:
a) het onverwijld in de computer invoeren van de door de schaker gedane
zetten (indien nodig);
b) het onverwijld uitvoeren van de zetten van de computer op het speelbord
en het bedienen van de schaakklok;
c) het noteren van de zetten, indien de computer dit niet zichtbaar doet;
d) het namens de computer aanbieden en accepteren van een remise-aanbod,
evenals het opgeven van de partij;
e) het herstellen van bedieningsfouten en storingen;
f) het aanpassen van de computerinstelling bij wijzigingen van het speeltempo
tijdens de partij;
g) het invullen van het uitslagenbriefje
h) het noteren van de afgegeven zet bij het afbreken van de partij. Voorts is
hij verplicht tijdens de partij door de computer gegeven commando's, resp.
vragen op te volgen, resp. te beantwoorden;
i) het constateren van tijdsoverschrijding van de schaker en het eisen van de
winst bij zulk een tijdsoverschrijding.
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B5

B6

B7

B8

Het is aan de operator toegestaan modules of diskettes van de computer te
vervangen of toe te voegen dan wel de de gebruikte tijd op te geven, mits de
computer er zelf om vraagt en de operator voor de aanvang van het toernooi de
wedstrijdleiding en voor de aanvang van de partij de schaker van deze
mogelijkheid in kennis heeft gesteld.
Indien tijdens een partij op het speelbord en het computerbord verschillende
stellingen zijn ontstaan, dan moeten zulke verschillen worden gecorrigeerd met
assistentie van de wedstrijdleider en de partij wordt hervat vanaf de stelling
waar het verschil is ontstaan. Hierbij wordt zo nodig de tijd van de schaker
aangepast analoog Art. 6.13 van de Regels voor het Schaakspel. Behoudens
bewijs van het tegendeel zal worden aangenomen, dat het verschil is te wijten
aan de operator of de computer. Derhalve wordt de klok van de computer niet
stilgezet of teruggezet.
Bij externe storingen (bijv. uitvallen van de stroomvoorziening of
telefoonverbinding) zal in het algemeen een extra tijdvergoeding gegeven
worden, zulks ter beoordeling van de wedstrijdleiding. Interne storingen en
bedieningsfouten zullen in de normale bedenktijd moeten worden verholpen,
tenzij de wedstrijdleiding van mening is, dat er bijzondere redenen zijn om van
deze regel af te wijken.
In gevallen, waarin noch de punten 1 tot en met 8 van dit aanvullende
reglement noch de Regels voor het Schaakspel voorzien, beslist de
wedstrijdleiding.
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