
Reglement interne competitie SV De Baronie
seizoen 2021-2022

1.  De competitie begint op dinsdag 14 september 2021 en eindigt in principe 
op dinsdag 10 mei 2022. 
Aangezien het niet duidelijk is of de schaakvereniging op de dinsdagavond in Mariëndal (in ieder 
geval t/m 12 oktober 2021) kan blijven schaken dan begint de competitie op dinsdag 14 september 
2021 t/m dinsdag 12 oktober 2021 en daarna vanaf maandag 18 oktober 2021 t/m maandag 16 mei 
2022. 
Aanwezig: 19.45 uur 
Aanvang clubavond: 20.00 uur (indeling wordt gemaakt).
Einde clubavond: ongeveer 00.15 uur 

2. Op de volgende dinsdagen wordt geen interne competitie gespeeld of is de zaal niet beschikbaar:
2021 de dinsdagen: 2021 de maandagen:
21 december: kip/kalkoentoernooi 20 december: kip/kalkoentoernooi
28 december: kerstvakantie 27 december: kerstvakantie

2022 de dinsdagen: 2022 de maandagen:
1 maart: krokusvakantie (carnaval) 18 april: 2de Paasdag

(geen schaken)

3. Er worden 32 ronden (indien een ronde wordt toegevoegd of komt te vervallen, dan schuift alles op 
naar boven of beneden) gespeeld volgens het 5-3-1 systeem:
a) winst geeft 5 punten
b) remise geeft 3 punten
c) verlies geeft 1 punt
d) 1. Afmelden kan tot dinsdagavond 16.00 uur middels e-mail indeling@svdebaronie.nl

Alleen een afmelding per e-mail is geldig als er een bevestiging
van de interne wedstrijdleider is ontvangen.

2. Mocht het bovenstaande niet lukken, dan kan men naar het mobiele 
nummer 06-30827412 bellen tot 19.55 uur. 
Indien door omstandigheden het speellokaal niet beschikbaar is op een clubavond, 
dan zal de ronde worden verschoven naar de speeldatum van de eerstvolgende 
ronde wat tevens inhoudt dat dan alle andere ronden verschuiven. 

e) tweemaal niet afgemeld of te laat afgemeld (zie 4d2): niet meer indelen tot aan het einde 
van het seizoen, tenzij er, dit ter beoordeling van de wedstrijdleider en de voorzitter, een 
geldige reden is. Indien dit niet het geval is, wordt men alleen ingedeeld na tijdig 
aanmelden.

f) per speler kunnen 3 jokers (1 joker = 3 punten) ingezet worden;
bij de eerste drie afmeldingen is men verplicht de joker in te zetten.

g) als tijdens een interne competitieronde een externe wedstrijd of bekerwedstrijd moet 
worden gespeeld, krijgt men ongeacht de uitslag van deze wedstrijd 3 punten.

h) als men tijdens een interne competitieronde geen partij heeft door een oneven aantal spelers,
dan krijgt men 5 punten. 

i) de winnaar van groep B en van groep C promoveren respectievelijk naar groep A en groep 
B ongeacht hun rating (zie artikel 9 met betrekking tot de groepsindeling).

j) Het prijzenpakket ziet er als volgt uit:
1. de wisselbeker van de interne competitie is voor degene

die in de algehele eindrangschikking op de eerste plaats
eindigt;

2. de winnaar van groep A, B en C ontvangt een kleine beker en een fles wijn of bier 
(naar keuze te bepalen)
de tweede van groep A, B en C ontvangt een kleine beker en een fles wijn of bier 
(naar keuze te bepalen)
de derde van groep A, B en C ontvangt een kleine beker en een fles wijn of bier 
naar keuze te bepalen)
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  4. a) de speler mag niet eerder dan 19.50 uur (tien voor acht) het speellokaal betreden;
b) als men om 20.00 uur zonder kennisgeving niet aanwezig is, dan zal er een herindeling 

plaatsvinden;
c) indien een speler heeft aangegeven later te zijn dan 20.00 uur (acht uur), dan dient de partij 

uiterlijk om 20.15 uur (kwart over acht) te beginnen; haalt men dit tijdstip niet, dan wordt 
de partij als niet gespeeld beschouwd en krijgt de tijdig aanwezige speler 5 punten en de te 
laat gekomen speler slechts 1 punt; 

  5. Speeltempo:
a. 1½ uur basisbedenktijd en per zet extra 30 seconden erbij. 
b) Deeltaxi-klanten

Schakers die afhankelijk zijn van de deeltaxi hebben een aangepast tempo. 
1½ uur basisbedenktijd en per zet extra 10 seconden erbij.

c) Senioren tegen jeugd (t/m 16 jaar):
30 zetten in 1 uur en vervolgens 15 minuten (wordt automatisch vastgesteld bij het instellen 
van de klok) voor rest van de partij; er wordt nu verder gespeeld volgens de Regels voor 
partijen, die versneld worden beëindigd.

d) Indien men NIET BEREID is een partij te spelen tegen een jeugdspeler, dan dient de 
competitieleider voor aanvang van de eerste competitieronde hiervan in kennis te worden 
gesteld.  

  6. De winnaar geeft de uitslag door; bij remise de witspeler.

  7. Er wordt gespeeld volgens het FIDE-reglement (laatste uitgave).

8. De deelnemers aan de interne competitie worden in drie groepen ingedeeld. Dit gebeurt op grond 
van de KNSB-rating. Normaal zal uitgegaan worden van de rating aan het begin van het seizoen 
(KNSB rating per 1 augustus), waarbij voor diegene, wiens rating dan nog niet bekend is, uitgegaan 
wordt van een rating van 1625.
De drie groepen zijn als volgt:

op basis van rating KNSB per 1 augustus 2021;
aangezien er in het seizoen 2020-2021 slechts drie ronden zijn gespeeld en de 
uitslagen zijn doorgegeven aan de KNSB inzake de rating en daardoor bij leden 
veranderingen hebben plaatsgevonden zal de indeling van de groepen gebaseerd 
zijn op die van het seizoen 2020-2021; men krijgt echter wel de rating van 1 
augustus 2021 toegekend;   

Groep A: rating 1701 en hoger
Groep B: rating 1501 tot en met 1700 
Groep C: rating 1500 en lager

Een nieuw lid waarvan de KNSB rating onbekend is dat gaat deelnemen aan de interne competitie 
krijgt een rating van 1625.
In het geval van een te sterke afwijking in speelsterkte heeft de wedstrijdleider het recht het nieuwe 
lid een andere rating te geven.

Om te voorkomen dat een nieuw lid dat nog bezig is met zijn proefpartijen bij een oneven aantal 
deelnemers geen tegenstander treft kan de wedstrijdleider op voorhand een tegenstander aan het 
nieuwe lid koppelen.

  9. Ronde 1 tot en met 32 wordt gespeeld in 1 groep.

10. De stand in de competitie wordt ronde 1 t/m 6 als volgt bepaald:
a) het aantal behaalde punten
b) alfabetisch op achternaam

11. De stand in de competitie wordt vanaf ronde 7 t/m 32 als volgt bepaald:
a) het aantal behaalde punten 
b) het aantal weerstandpunten (Bucholz)
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c) het aantal Sonnenborn-Berger punten

12. De indeling van de eerste ronde wordt in principe op rating volgens het Zwitsers systeem, 
rekeninghoudend met artikel 17 lid f, vastgesteld.

13. Correctiepunten worden toegekend voor ronden waarin een speler afwezig is geweest. Het aantal 
correctiepunten, dat wordt toegekend is afhankelijk van de groepsindeling waar men aan het begin 
van het seizoen wordt ingedeeld.
Het aantal correctiepunten is:
Groep A: 3 correctiepunten
Groep B: 2 correctiepunten
Groep C: 1 correctiepunt
Het maximum aantal correctiepunten per groep is vastgesteld op:
Groep A: 48 correctiepunten
Groep B: 32 correctiepunten
Groep C: 16 correctiepunten
Wanneer een deelnemer correctiepunten bezit vanwege afwezigheid worden deze met 1 verminderd 
wanneer er door de deelnemer na zijn afwezigheid weer een partij wordt gespeeld voor de interne 
competitie.

14. De competitieleider heeft het recht om extra correctiepunten toe te kennen.

15. Vanaf de tweede ronde vindt de indeling plaats aan de hand van de indelingsvolgorde. De 
berekening van de indelingsvolgorde komt overeen met de berekening van de competitie-volgorde 
met dien verstande dat het aantal behaalde punten wordt vermeerderd met het aantal 
correctiepunten.

16. Vanaf de tweede ronde vindt de indeling plaats aan de hand van de indelingsvolgorde, zodanig dat 
in de tweede ronde no 1 tegen no 2 speelt. Wanneer no 1 niet tegen no 2 mag spelen, speelt hij tegen
no 3 enz. 

Er wordt dus steeds van bovenaf gewerkt en een tegenstander gezocht. De volgende beperkingen 
gelden verder:
a) binnen vier ronden wordt niet tweemaal tegen dezelfde tegenstander gespeeld.
b) men speelt maximaal tweemaal tegen dezelfde tegenstander met dien verstande dat men de 

eerste 16 ronden niet voor de tweede maal tegen elkaar speelt. Een uitzondering hierop kan 
een interne bekerwedstrijd zijn.

c) bij de kleurbepaling wordt gestreefd naar evenwicht tussen het aantal met wit en met zwart 
gespeelde partijen. De kleurbalans mag niet groter zijn dan 3.

d) bij evenwicht wordt kleur-alternering toegepast, als dit niet gaat, dan alterneert degene met 
de hoogste rating. Geen speler kan meer dan 3 maal achtereen dezelfde kleur worden 
toegewezen.

e) wanneer de spelers elkaar voor de tweede keer ontmoeten, speelt men met de tegengestelde 
kleur van de eerste partij.

f) de eerste zes ronden mag het ratingverschil tussen tegenstanders niet groter zijn dan 400 
punten. 

g) Een senior kan niet tweemaal achtereen een jeugdspeler treffen.

17. a) Indien, door het onverwacht niet op komen van de tegenstander(s), meer dan één 
speler geen tegenstander heeft, zullen deze spelers, met inachtneming van het reglement, 
aan elkaar worden gekoppeld. Indien hierdoor meer dan één nieuwe paring ontstaat beslist 
de wedstrijdleider over de samenstelling van deze paringen.  

b) bij een oneven aantal heeft de laatste van de ranglijst (meestal iemand van groep C of een 
nieuwkomer) geen tegenstander; dit kan hooguit eenmaal per seizoen voor komen; om niet 
altijd de laatste van de ranglijst geen tegenstander te geven zal er bij de eerstvolgende ronde
de laatste van groep B, indien aanwezig, niet worden gepaard; mocht het voor de derde keer
oneven zijn, dan is de laatste aanwezige van groep A aan de beurt om geen tegenstander te 
krijgen; mocht het weer een keer oneven zijn dan is iemand van groep C weer aan de beurt, 
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vervolgens groep B en dan weer groep A. 

18. Aan deelnemers die na de eerste competitieronde met de interne competitie beginnen wordt per 
gemiste ronde 1 punt toegekend. Wanneer men dit wenst kan in plaats daarvan per gemiste ronde 
een joker worden ingezet tot het maximum van 3 jokers. Voor de nieuwe deelnemers is artikel 14 
van toepassing betreffende de correctiepunten.

19. a) Als er door het oplaaien van een crisis minder dan twee derde van de ronden gespeeld
kunnen worden, dan zal er geen kampioen per groep worden aangewezen en zal de
promotie van de winnaar van groep B en C niet plaatsvinden.

b) Als er door het oplaaien van een crisis meer dan twee derde of meer ronden gespeeld zijn, 
van is de stand na de gespeelde ronden de eindstand. De winnaar van groep B en C 
promoveren respectievelijk naar groep A en B.

20. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider.

De wedstrijdleider
K.v.Dongen

telefoon: 06-30827412
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