Reglement interne bekercompetitie
SV De Baronie seizoen 2021-2022
1.

De competitie wordt gespeeld volgens het knock-out systeem, d.w.z. de winnaar gaat
door naar de volgende ronde; de verliezer valt af.
a.
1.
indien de partij in remise eindigt en het ratingverschil >100
is (geldt niet voor de finalepartij), dan gaat die speler door die van
beiden de laagste rating heeft.
2.
indien het ratingverschil =100 of <100 is (geldt niet voor de
finalepartij), dan moet de witspeler winnen;
bij remise gaat de zwartspeler door.
b.
de KNSB-rating, bekend per 1 augustus 2021, geldt voor aanvang van het
bekerseizoen;
de rating zal tussentijds worden aangepast, zodra de KNSB een nieuwe
ratinglijst verspreidt.
c.
indien de finale in remise eindigt, dan wordt het prijzengeld gedeeld
en zal er een barrage gespeeld worden op de tweede of derde dinsdag van juni;
deze barrage zal met verwisselde kleuren van de oorspronkelijk gespeelde
partij gespeeld worden. Deze steeds wisselende kleuren gelden ook voor
eventuele volgende barragepartijen.
Aan de hand van deze barrage wordt bepaald wie de nummer 1 of 2 wordt.
d.
de barrage ziet er als volgt uit:
1)
1 rapid partij met een tempo van 1 uur (per persoon per partij)
2)
na 1 remise volgt er een 2de partij van 30 minuten p.p.p.p.
3)
na 2 remises volgt er een 3de partij van vijftien minuten p.p.p.p.
4)
na 3 remises volgt er een 4de partij van acht minuten p.p.p.p.
5)
na 4 remises volgt er een 5de partij van vier minuten p.p.p.p.
6)
na 5 remises volgt er een 6de partij van twee minuten p.p.p.p.
7)
doorgaan met partijen van twee minuten tot er een beslissing valt
e.
de winnaar ontvangt een replica van de wisselbeker.

2.

De kleurverdeling tussen de spelers wordt door loting bepaald, tenzij tussen de
betreffende spelers reeds een wedstrijd voor de interne competitie heeft
plaatsgevonden. In dat geval is de kleurverdeling tegengesteld aan die van de eerdere
interne competitiewedstrijd.
Een senior is, in tegenstelling wat betreft het reglement van de interne competitie,
verplicht te spelen tegen een jeugdspeler op straffe van uitschakeling, als men hier niet
aan wil voldoen.

3.

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 voor de rest van de partij (wordt
automatisch ingesteld bij aanvang van de partij); er wordt nu verder gespeeld volgens
de Regels voor partijen, die versneld worden beëindigd
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4.

Degene die in het seizoen 2020-2021 heeft deelgenomen aan de interne competitie zal
worden ingeroosterd voor de voorronde van de bekercompetitie, die gespeeld zal
worden op dinsdag 12 oktober 2021. Degene die in het voorgaande seizoen niet heeft
deelgenomen aan de interne competitie en toch wil deelnemen aan de bekercompetitie
dient zich vóór dinsdag 28 september 2021 op te geven bij de interne competitieleider.
Op de laatst vermelde datum zal in de loop van de avond de loting plaatsvinden.
Aangezien er in het seizoen 2020-2021 slechts drie ronden zijn gespeeld en een aantal
leden niet hebben meegedaan aan de interne competitie 2020-2021 in verband met de
coronapandemie dient iedereen zich AAN TE MELDEN om te mogen
deelnemen aan de interne bekercompetitie.
Bij deelname van meer dan 64 spelers dient er een voorronde gespeeld te worden om
in de eerste ronde op 64 deelnemers te komen.

5.

Alle voor de interne bekercompetitie aangemelde spelers nemen deel aan de loting.
Nadat er is vastgesteld hoeveel spelers worden vrijgesteld, bepaalt de wedstrijdleider
met het lot wie er worden vrijgesteld.
Zijn er minder dan 64 spelers in de eerste ronde, dan wordt het aantal vrijgestelde
spelers vastgesteld volgens onderstaande formule:
aantal vrijgestelde spelers = 64 - aantal aanwezigen.
Door deze berekening zal de tweede ronde bestaan uit 32 spelers.

6.

Indien ronde 1 exact 32 spelers omvat, vervalt de eerder als 2 aangeduide ronde. In
beide voornoemde gevallen worden de ronden hernummerd.

7.

Indien ronde 1 minder dan 32 spelers omvat, dan worden het aantal spelers vrijgesteld
van het spelen van ronde 1, analoog aan punt 4.

8.

a)

De bekerronden vallen steeds samen met de ronden van de interne competitie,
maar hierop zijn aparte regels van toepassing (zie punt 9 van dit reglement).

b)

Indien door omstandigheden het speellokaal niet beschikbaar is op de eerste
bekerronde, dan zal de eerste bekerronde worden verschoven naar de
speeldatum van de tweede ronde wat tevens inhoudt dat dan alle andere
bekerronden ook worden verschoven.

9.

Spelers die voor de interne competitie reeds tegen elkaar gespeeld hebben, zullen niet
opnieuw gepaard worden voor de interne competitie zolang zij beiden nog participeren
in de bekercompetitie, tenzij voor die bekercompetitie (gecombineerd met de interne
competitie) zelve.

10.

De bekerronden vinden plaats op een door de competitieleider vast te stellen datum.
Aangezien het niet duidelijk is of de schaakvereniging op de dinsdagavond in
Mariëndal (in ieder geval t/m 12 oktober 2021 met een optie voor de maandagen) kan
blijven schaken dan begint de interne bekercompetitie competitie op dinsdag 12
oktober 2021. Vandaar dat er ook een kolom is opgenomen met de maandagen
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Op de dinsdagen:
Op de maandagen:
De voorronde:
12 oktober 2021
De 1ste ronde:
09 november 2021
08 november 2021
De 2de ronde:
14 december 2021
13 december 2021
de
De 3 ronde:
11 januari 2022
10 januari 2022
Kwartfinales:
08 februari 2022
07 februari 2022
Halve finales:
08 maart 2022
07 maart 2022
Finale:
12 april 2022
11 april 2022
Iedere speler mag eenmaal de partij verzetten. Kan een van de spelers niet op de laatst
afgesproken datum, dan verliest hij de partij.
De partij moet wel gespeeld zijn voor de volgende ronde.
11.

De speler, die niet op de vastgestelde rondedag speelt is, - ten gunste van zijn
tegenstander - uitgeschakeld als:
a) hij niet tijdig een verzoek tot uitstel heeft ingediend;
b) als hij op de geplande speeldag - zonder vóóraankondiging niet of te laat komt
opdagen.

12.

De paring en kleurloting worden door de competitieleider bekend gesteld
a)
voor de eerste ronde tijdens de eerste speeldag van het seizoen
b)
voor de volgende ronde uiterlijk 14 dagen na de voorgaande rondedatum (dus
uiterlijk 7 dagen na de speeldag van uitgestelde wedstrijden). Dit tijdschema
wordt, als in artikel 9, gerelateerd aan de speeldag van de interne competitiewedstrijden.

13.

De speeldata van deze bekercompetitie worden vóór aanvang van het seizoen door de
competitieleider bekend gesteld. Het partijresultaat telt zowel voor de interne
competitie als voor de bekercompetitie.

14.

Voor het seizoen 2021-2022 stelt SV De Baronie de volgende prijzen beschikbaar:
1ste prijs:
De Baronie wisselbokaal met replica en een fles wijn
2de prijs:
een fles wijn
3de en 4de prijs:
een fles wijn
5de t/m 8ste prijs:
fles wijn of bier
De prijswinnaars 1 t/m 8 kunnen hun voorkeur t.z.t. kenbaar maken.

15.

De Baronie wisselbokaal gaat definitief over in handen van degene die hem driemaal
achtereen of vijfmaal met onderbreking wint. Indien de wedstrijd voordien niet meer
gecontinueerd wordt, gaat de wisselprijs over in handen van diegene die de wisselprijs
het vaakst heeft gewonnen en nog lid is van de vereniging. In ex aequo-gevallen is de
wisselprijs voor degene die hem het laatste won.

16.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de competitieleider.
De competitieleider
K.v.Dongen
Telefoon: 06 - 30827412
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