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17 december 2017  
 

Artikel 1. Algemene bepalingen 
 

a. Door DSG Pallas wordt elk schaakseizoen een Rapid-competitie uitgeschreven, die op 

drie door het bestuur te bepalen clubavonden wordt gespeeld. 
b. Het bestuur stelt een competitieleider (CL) aan, die belast is met een juiste uitvoering. 

c. Overal waar in dit reglement sprake is van “speler/winnaar/deelnemer”, mag ook 
“speelster/winnares/deelneemster” worden gelezen. 

 

Artikel 2. Opbouw competitie  
 

a. De spelers spelen allen in één competitie. 

b. De rating van de spelers wordt bepaald aan de hand van de laatste KNSB-ratinglijst 
voor de eerste speelavond. 

c. Per avond worden 4 ronden gespeeld. 
 

Artikel 3. Deelnemers 
 

     a. Leden DSG Pallas 
     b. Aspirant-leden 

     c. Niet-leden 
 

Artikel 4. Indeling en resultaatverwerking 
 

a. De indeling gebeurt volgens het Zwitsers systeem. 
b. De indeling van de eerste ronde gebeurt at random. 

c. Bij een oneven aantal spelers ontvangt de oneven speler een reglementair punt.  
d. De winnaar van een partij ontvangt 1 punt, bij remise wordt het punt gedeeld. 

e. Er kan in totaal 3 keer een bye worden opgenomen (1/2 punt). 
 

Artikel 5. Bedenktijd 
 

De bedenktijd per speler bedraagt 20 minuten per partij  
 

Artikel 6. Aanvangstijd competitie 
 

a. Deelnemers dienen zich op een speelavond om 20.00 uur te melden bij de CL. 

b. Elke avond start om ca. 20.15 uur de eerste ronde. 
 

Artikel 7. Eindstand  
 

a. De eindstand wordt als volgt vastgesteld: 

- Puntentotaal, 
- Weerstandspunten, 
- Loting. 

 

Artikel 8. Prijzen en overige bepalingen 
 

a. Er zijn prijzen in natura. 
b. De eerste drie in de eindstand ontvangen een prijs. 

c. Tevens zijn er drie ratingprijzen: deze worden toegekend aan degene met  de hoogste 
W-We score. Om voor deze prijzen in aanmerking te komen moeten minimaal 8 ronden 
zijn gespeeld. 

d. Deelnemers komen in aanmerking voor maximaal één prijs. 
e. Voor het overige is het FIDE-reglement voor Rapidschaak van toepassing. Hierbij is 

artikel A4 van toepassing, en vervalt artikel A3. (Zie bijlage) 
f. In alle andere gevallen beslist de CL. 
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Bijlage: FIDE-regels voor Rapidschaak, Nederlandse vertaling. 
 

 


