
Corona Light competitie 2020-2012 

 
1) Specifieke corone maatregelenen 

Er wordt gespeeld volgens voorschriften RIVM. Specifieke regels:  

a. Er wordt gespeeld met ongeveer 1.5 m afstand tussen de spelers, bij voorkeur over 

de lange kant van een tafel : Teams kunnen in onderling overleg een alternatieve 

opstelling van de tafels en borden kiezen 

b. De klok staat op armlengte van beide spelers 

c. Materiaal (stukken en bord en klok) zijn schoon bij aanvang van de partij  

d. Er zijn desinfecterende middelen aanwezig om de handen schoon te houden 

e. Er wordt gespeeld met het Fischer tempo, omdat dit de spelers ruim de mogelijkheid 

geeft om een zet te doen en contact met de tegenstander te vermijden (bv in 

tijdnood). Indien er minder dan 5 minuten op de klok staat of heeft gestaan hoeft er 

niet meer genoteerd te worden. 

 

 

 

Corona Light Competitie 

Het  gewone competitie reglement is van toepassing, er zal zsm een geupdate versie mbt de Corona-

light versie verschijnen.  

 

Belangrijkste afwijkingen mbt het competitie reglement staan hieromnder weergegeven  

 

• Als een ontvangend team zich niet aan de hierboven gestelde “specifieke corona 

maatgregelen” kan houden, dient er vooraf met de tegenstander overleg te zijn. Als het 

uitspelende team niet akkoord gaat met de gestelde veiligheidsregels, dient er naar 

alternatieven gekeken te worden (bv vooruit spelen, locatie tegenstander of andere locatie). 

Als er geen goede speellocatie kan worden gevonden en alle mogelijkheden onderzocht zijn, 

zal de wedstrijdleider een uitspraak doen.  

• Toernooi vorm 

a. We spelen 5 ronden, met minimaal 4 weken ruimte tussen elke ronde 
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b. Er wordt gespeeld volgens een soort Zwitsers systeem voor teams op match en 

bordpunten 

i. De eerste rond worden gelijkwaardige teams tegen elkaar ingedeeld, waarbij 

afstand wordt meegenomen 

ii. De tweede ronde wordt er ingedeeld op speelsterkte en score waarbij 

afstand wordt meegenomen 

iii. De derde, vierde en vijfde ronde wordt er ingedeeld op score, waarbij de 

stand leidend is, maar in gelijkwaardige gevallen reisafstand wordt 

meegenomen,  

c. Er wordt in twee klassen gespeeld (A klasse en B klasse], waarbij de sterkere teams in 

de A-klasse worden ingedeeld 

d. Er wordt gespeeld op matchpunten, bij gelijk eindigen tellen de bordpunten. Is dit 

ook gelijk dan telt het onderlinge resultaat (indien alle partijen tussen de gelijk 

geëindigde teams ook gespeeld zijn). Valt er uiteindelijk geen beslissing dat wordt 

het kampioenschap gedeeld. 

e. Er wordt gespeeld met teams van 4 spelers, uitslagen tellen mee voor de KNSB 

rating. 

f. Elk team mag een of meerdere ronden overslaan. Als een team een ronde wil 

overslaan, dient dit uiterlijk zaterdag na het verspelen van de daarvoor gespeelde 

ronde aan de wedstrijdleider te worden medegedeeld.  

g. De indeling voor een volgende ronde volgt zsm na de zaterdag van de daarvoor 

gespeelde ronde. 

h. Een team dat de 1e of 2e ronde niet meespeelt/overslaat, maar zich wel vooraf heeft 

aangemeld, krijgt een bye (1 match punt). Het niet meespelen dient in de voor de 

eerste zaterdag na de gespeelde ronde te worden doorgegeven aan de 

competitieleider. 

i. Teams kunnen ook na de afsluiting van de inschrijfdatum nog teams aanmelden, 

echter voor niet gespeelde wedstrijden worden geen punten verkregen. Afhankelijk 

van tijdstip wordt dit team ingedeeld voor de volgende ronde of voor de 

daaropvolgende ronde. 

j. Mochten er voor het spelen van een ronde meerdere teams zich terugtrekken, dan 

kan de wedstrijdleider een alternatieve indeling voorstellen, met zoveel mogelijk 

gelijkblijvende indeling tussen de reeds gepaarde teams. 

k. De teams geven liefst zsm aan wanneer men beschikking heeft over haar eigen 

clublokaal en hoeveel teams er kunnen spelen. Mocht dit door het jaar veranderen, 

kan dit meegenomen worden door de competitieleider 

l. Er is geen inschrijfgeld. Als er een unieke winnaar in de klasse, krijgt dit team een 

schaakklok 

m. Er zullen individuele prijzen worden uitgeloofd voor beste scores en beste TPR. 

n. Opgegeven spelers moeten minimaal twee keer spelen, waarbij voor aanvang van de 

3e ronde wijzigingen kunnen worden doorgevoerd (zoals in het reglement is 

aangegeven). Er worden echter alleen strafpunten opgelegd als er twee spelers in 

het team niet minimaal twee wedstrijden hebben gespeeld. Er zullen geen boetes 

worden opgelegd 


