Bekerreglement SV Amsterdam West
Algemeen
1.
2.
3.
4.

Speelgerechtigd zijn alle leden van de schaakvereniging Amsterdam West.
Iedereen wordt, tenzij afgemeld, de eerste ronde ingedeeld
Er wordt gespeeld volgens het “knock-out” systeem: wie verliest ligt uit de bekercompetitie.
De bekercompetitie is een separate competitie. Aan het begin van het seizoen worden alle deelnemende
spelers tegen elkaar geloot in 1 t/m n paringen. De paringen 1 tot en met de helft komen in het
linkerrijtje en de paringen helft + 1 tot n in het rechterrijtje van het speelschema. Indien het aantal
spelers of paringen oneven is, dan zal de rechterrij 1 speler en/of paring meer bevatten.
Om tot een paringenveelvoud van 2 te komen, is de 2e ronde een tussenronde. In zowel het linkerrijtje
(van bovenaf) als het rechterrijtje (van onderaf) wordt het aantal paringen aangemerkt dat nodig is om
dit veelvoud van 2 paringen te bereiken. Deze paringen zijn gelijk verdeeld over linksboven en
rechtsonder. Bij een oneven aantal zal de rechterrij 1 paring meer worden aangemerkt.
De kleur wordt voor elke separate partij door middel van loting door de spelers zelf bepaald.

Speeldata
5.
6.
7.
8.

Er wordt in principe elke maand een ronde gespeeld, tenzij de wedstrijdleider hiervan wenst af te
wijken. Alle ronden wordt getracht gezamenlijk te spelen.
De partijen worden op de reguliere speelavond (donderdag) gespeeld. In bijzondere gevallen kan de
wedstrijdleider, in overleg met beide spelers, een andere speeldag of locatie vaststellen.
Spelers die op de door de wedstrijdleider vastgestelde speeldag om uiterlijk 20.30 uur niet aanwezig
zijn, tenzij van tevoren gemeld, verliezen hun partij.
Het aantal ronden is afhankelijk van het aantal deelnemers. De 2e ronde is een tussenronde om het
aantal spelers op een veelvoud van 2 te brengen (16, 32).

Interne competitie
9.

De bekercompetitie wordt, mits op de reguliere clubavond gespeeld, meegeteld voor de interne
competitie. Bij winst, remise of verlies levert dit dan respectievelijk 3/3, 2/3 of 1/3 op van de
weerstandspunten van de op de ratinglijst sterkste speler tussen wie de partijen gespeeld worden. (Zie
hiervoor het competitiereglement).
10. De uitslagen van eventuele snelschaakpartijen (art. 12) worden niet geteld voor de interne competitie.
Spelregels en speeltempo
11. Het speeltempo volgt het interne speeltempo verminderd met 15 minuten p.p.p.p. voor de vluggertjes en
wordt aan het begin van elk seizoen bekend gemaakt. In 2015 is het speeltempo 1¼ uur p.p.p.p.,
vermeerderd met 15 seconden per zet.
12. Indien een partij in remise eindigt wordt hier achteraan een snelschaakpartij van 10 minuten p.p.p.p.
gespeeld. Eindigt deze partij in remise dan worden er snelschaakpartijen van 5 minuten p.p.p.p.
gespeeld tot er een winnaar bekend is. Bij deze partijen dient de kleur steeds gewisseld te worden ten
opzichte van de partij daarvoor.
13. Tenzij in dit reglement anders is vermeld, geldt het FIDE-reglement. In gevallen waarin niet is voorzien
beslist de wedstrijdleider. Tegen beslissingen van de wedstrijdleider is beroep mogelijk bij de
beroepscommissie welke advies uitbrengt aan het bestuur die een definitieve beslissing neemt.
Finale en kampioen
14. Indien de finalepartij in remise eindigt wordt er een returnwedstrijd gespeeld met verwisselde kleuren.
Als de 2e partij ook in remise eindigt, worden er snelschaakpartijen, zoals in artikel 12 vermeld,
gespeeld totdat de winnaar bekend is.
15. De winnaar krijgt de wisselbeker die eigendom van de vereniging blijft.
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