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Artikel 1. Algemene bepalingen 

 
a. Door DSG Pallas wordt elk schaakseizoen een interne competitie 

uitgeschreven, welke op elke clubavond wordt gespeeld, met uitzondering 
van die avonden waarop er andere activiteiten zijn georganiseerd. 

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/hij/zijn”, mag ook 

“speelster/zij/haar” gelezen worden. 
 

Artikel 2. Opbouw competitie  
 

a. De spelers spelen allen in één competitie. 

b. Daarnaast worden de spelers ingedeeld in ongeveer even grote 
categorieën. 

c. De in lid b bedoelde indeling gebeurt op basis van de KNSB ratinglijst, 
zoals deze was voor aanvang van de competitie. De categorieën worden 
na ronde 10 bepaald. 

d. Het aantal categorieën en de grote daarvan worden als volgt bepaald: 
- Het totaal aantal spelers dat na ronde 10 op de ranglijst staat wordt 

gedeeld door 10, 
- Het naar beneden afgeronde gehele getal van deze deling bepaalt het 

aantal categorieën, 

- Het eventueel overblijvende aantal wordt zoveel mogelijk evenredig 
verspreidt over de categorieën, waarbij vanaf de onderste categorie 

begonnen wordt. 
e. Later in de competitie startende deelnemers worden op grond van hun 

rating ( of op grond van artikel 9d bepaalde rating) ingedeeld in de 

categorie met de bandbreedte waarin genoemde rating valt. 
 

Artikel 3. Deelnemers 
 
     a. Leden DSG Pallas 

     b. Aspirant-leden  
 

Artikel 4. Indeling en resultaatverwerking 
 

a. De indeling gebeurt volgens het Zwitsers systeem. 

b. De competitie wordt in drie gelijkwaardige perioden verdeeld, waarbij 
spelers opnieuw tegen elkaar kunnen spelen. 

c. Bij een oneven aantal spelers ontvangt de oneven speler een reglementair 
punt, indien hij is komen opdagen en het oneven zijn onvrijwillig is. Dit 
wordt beschouwd als “gespeelde ronde” (zie lid d).  

d. Spelers kunnen een bye opnemen. Het maximaal aantal bye’s is de helft 
van het totaal aantal te spelen ronden - 1, waarbij bij een oneven aantal 

ronden het totaal aantal bye’s naar boven wordt afgerond. 
e. De winnaar van een partij ontvangt 1 punt, bij remise wordt het punt 

gedeeld. 
f. Een opgenomen bye levert een half punt op. 
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Artikel 5. Bedenktijd 

 
a. De bedenktijd per speler bedraagt 1 uur 40 minuten per partij + 10 

seconden increment per zet. 
b. Met toestemming van de CL kunnen jeugdspelers en senioren (65 jaar of 

ouder) gebruik maken van een bedenktijd per speler van 50 minuten per 

partij + 10 seconden increment per zet. 
 

Artikel 6. Aanvangstijd competitie 
 

a. Elke ronde start om 20.15 uur. 
b. Indien er een DSG Pallas team voor de externe competitie thuis moet 

spelen, dan is het aanvangstijdstip 20.00 uur. 

c. De klokken moeten op het aanvangstijdstip worden aangezet, ook als de 
tegenstander te laat is. 

d. Indien een speler meer dan een kwartier te laat is dan ontvangt hij een 
reglementaire nul, tenzij hij met de CL om zwaarwegende redenen heeft 
afgesproken dat hij later komt.  

e. de overgebleven speler wordt zo mogelijk opnieuw ingedeeld. Lukt dit niet, 
dan wordt dit beschouwd als “oneven” zijn en ontvangt de speler een 

reglementair punt.  
 
Artikel 7. Af- en aanmelden 

 
a. De standaard is dat men ingedeeld wordt tenzij men zich tijdig afmeldt. 

b. Spelers kunnen een verzoek indienen bij de CL om standaard “omgekeerd” 
ingedeeld te worden, d.w.z. dat ze zich per ronde dienen aan te melden. 

c. Af- of aanmelden kan op drie manieren: 

- via de afmeldlijst op het publicatiebord 
- per e-mail naar de CL, uiterlijk op woensdagavond tot  20.00 uur 

email: zie website 
- telefonisch in geval van nood bij de CL  

d. Bij het spelen van externe wedstrijden op donderdag (uit of thuis)  is de 

teamleider van het betreffende team verantwoordelijk voor de afmelding. 
e. De CL kan aanvullende sancties opleggen bij het zonder overleg te laat 

komen, het niet-tijdig afmelden of het niet komen opdagen. 
 
Artikel 8. Eindstanden  

 
a. De eindstand wordt als volgt vastgesteld: 

- Puntentotaal, 
- Weerstandspunten (WP), 
- Sonneborn-Bergerscore (SB). 

b. De winnaar van het totaalklassement ontvangt de titel  “Algeheel 
kampioen DSG Pallas” van het betreffende seizoen. 

c. Daarnaast zijn er de winnaars, nummers 2 en 3 van de verschillende 
categorieën. 

d. De “Progressie-cup” wordt gewonnen door de speler die de grootste 
ratingstijging intern maakt. Dit blijkt uit de hoogste W-We score. 
Voor deze prijs komen uitsluitend spelers in aanmerking die minimaal de 

helft + 1 van het totaal aantal ronden hebben gespeeld. 
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Artikel 9. Overige bepalingen 

 
a. Beide spelers zijn na afloop van de partij verantwoordelijk voor het 

opruimen van bord, stukken en schaakklok en het juist noteren van de 
uitslag. 

b. Indien er geen uitslag is genoteerd, dan wordt deze voorlopig als remise 

verwerkt. 
c. De uitslagen van deze competitie worden per kwartaal aangeboden aan de 

KNSB voor de ratingverwerking. Uitgesloten hiervan zijn de partijen 
waaraan een aspirant lid heeft deelgenomen en partijen gespeeld volgens 

het speeltempo van artikel 5b. 
d. Een nieuwe deelnemer aan de competitie begint met een clubrating van 

1500, tenzij zijn of haar actuele rating bekend is.  

e. Voor het overige is het FIDE-reglement van toepassing. 
f. In alle andere gevallen beslist de CL. 

 
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 7 september 2017. 
 

 
 

 
 


