De Venlose Schaakvereniging organiseert vanaf donderdag 2 juni tot en met donderdag 14 juli 2022
het Open Kampioenschap van Venlo. Dit is een open Zwitsers toernooi over 7 speelronden.
Speeldata zijn 2, 9, 16, 23, 30 juni en 7 en 14 juli.
We spelen in ons clublokaal GrandCafe Maagdenberg, Maagdenbergplein 11, Venlo.
Aanmelding:
Via een mail naar geert.hovens@planet.nl
Graag aanmelden uiterlijk maandag 30 mei 2022.
De toernooiresultaten worden doorgegeven aan de KNSB
De toernooiorganisatie behoudt het recht wijzigingen aan te brengen, en aan bovenvermelde feiten
kunnen geen rechten worden ontleend.
Toernooireglement Open Kampioenschap van Venlo
Artikel 1 SPELREGELS
De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE Regels voor het Schaakspel in de door de KNSB uitgegeven
vertaling, editie 1 januari 2018 (hierna: FIDE-Regels), voor zover in dit reglement niet anders is bepaald.
Artikel 2 INDELING IN GROEPEN
Alle spelers spelen in dezelfde groep
Artikel 3 SPEELRONDEN
1. Het aantal speelronden bedraagt 7.
2. Spelers mogen van de eerste vier ronden één ronde vrij (een bye) nemen als zij vóór de aanvang van het toernooi aan
de wedstrijdleiding hebben kenbaar gemaakt dát en welke ronde zij een bye nemen. Voor een bye wordt als score een ½
punt toegekend. De toernooiorganisatie kan op verzoek van de desbetreffende speler na de aanvang van het toernooi het
nemen, wijzigen of het annuleren van een bye toestaan.
3. Een speler die een bye heeft opgenomen, dan wel kenbaar heeft gemaakt een bye te willen opnemen, komt niet in
aanmerking voor de toekenning van een bye als gevolg van een oneven aantal deelnemers.
4. Indien een speler op een van de speeldagen niet kan spelen, moet deze zich uiterlijk afmelden op de dinsdag
voorafgaande aan de donderdag dat de ronde zal plaatsvinden.
Afmelden voor ronde 1 of 2 wordt als bye verwerkt als bedoeld in punt 2.
Artikel 4 PARING
De indeling van partijen geschiedt indelingsprogramma Swiss Master, versie 5.6.
Artikel 5 SPEELSCHEMA
Een speler moet binnen 60 minuten na het aanvangstijdstip van de partij (20.00 uur) aan het schaakbord verschijnen om
de eerste zet uit te voeren. Doet hij dat niet, dan verliest hij zijn partij.
Artikel 6 SPEELTEMPO
Het speeltempo bedraagt 75 minuten voor 40 zetten en daarna 15 minuten voor de rest van de partij, en 30 seconden per
zet vanaf het begin van de partij. De wedstrijden beginnen om 20 uur.
Artikel 7 FORMULIEREN
1. Voor de spelers zijn notatieformulieren beschikbaar.
2. Spelers vullen de uitslag van de partij in op een door de organisatie verschaft uitslagformulier, ondertekenen dat
allebei en leveren dat vervolgens bij de wedstrijdleiding in.
Artikel 8 GEDRAGSREGELS
Het gebruik van een mobiele telefoon, laptop, tablet-pc of ander elektronisch toestel in het spelersgebied is niet
toegestaan.
Artikel 9 EINDSTAND
1. Bij de bepaling van de eindstand wordt de volgende rangorde gehanteerd:
a. de score,
b. onderling resultaat (uitsluitend indien alle betrokken spelers onderling tegen elkaar gespeeld hebben of indien de
ontbrekende uitslagen geen invloed hebben op de uitkomst),
c. Buchholz en vervolgens zo nodig Sonneborn-Berger,
d. loting.
Artikel 10 SLOTBEPALING
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding na overleg met de organisatie

