Competitiereglement SV Amsterdam West
Algemeen
1. Er wordt per computer ingedeeld. De wedstrijdleiding mag ook handmatig indelen.
2. De bekercompetitie (zie bekerreglement) en kroongroep (zie kroongroepreglement) tellen mee voor de
clubcompetitie.
3. Nieuwe leden kunnen onmiddellijk meedoen. Zij worden in de ratinglijst toegevoegd naar inzicht van de
wedstrijdleiding. Deze plaatsing kan tijdens de loop van de competitie worden gecorrigeerd.
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Speeldata
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.
De indeling geschiedt op de speelavond om 19.30 uur. Afmeldingen dienen dus vóór die tijd te geschieden.
Het aanvangstijdstip is 20.00 uur. Wie later komt verliest het recht van deelname, tenzij hij zijn later komen tevoren
heeft gemeld.
De competitie wordt aan het begin van het seizoen over 3 perioden van ongeveer 10 ronden elk verdeeld, zodanig dat
er nog tenminste 3 ronden overblijven om de kampioensvierkampen te spelen.
Ratinglijst en indeling
Aan het begin van de competitie wordt een rangorde (ratinglijst) opgemaakt, die afgeleid is van de eind-ratinglijst van
de vorige competitie. In de volgorde van deze lijst worden groepen gevormd, zodanig dat in elke groep 10-15 actieve
spelers zitten. Actief wil zeggen dat een speler het vorige seizoen minstens 10 keer in een interne competitie heeft
meegespeeld. Nieuwe leden worden toegevoegd aan de groep waar zij op grond van hun rating toe zouden behoren.
Elke speler krijgt wekelijks een waarde cijfer toegekend dat gelijk is aan zijn/haar interne rating gedeeld door 10.
De indeling volgens het keizersysteem heeft als doel alle aanwezige spelers tegen de dichtst bij zijnde speler op de
ratinglijst, waarbij aan enkele regels moet worden voldaan, te laten spelen.
Men speelt maximaal twee maal per seizoen tegen dezelfde tegenstander, uitgezonderd de na-, beker en kroongroep
competitie.
Als de tegenstander verhinderd is of niet is komen opdagen, zal de wedstrijdleiding proberen een andere tegenstander
te vinden.
Voor de (interne) ratinglijst tellen de partijen uit de interne, beker en kroongroep competitie.
De ratinglijst wordt wekelijks opgesteld door de computer. Bij remise tegen gelijke tegenstanders blijft de rating
gelijk, bij winst op sterkere spelers worden meer punten gewonnen dan tegen zwakkere spelers. Bij verlies tegen veel
sterkere spelers worden er zelfs geen punten verloren, bij verlies tegen zwakkere spelers worden veel punten verloren.

Punten en stand
15. Bij een overwinning verkrijgt men het waarde cijfer van de tegenstander. Bij remise 2/3 en verlies 1/3 hiervan.
16. Wie zonder bericht wegblijft krijgt geen punten en wordt niet eerder ingedeeld voordat hij zich gemeld heeft bij de
wedstrijdleiding.
17. Indien men is uitgeloot (oneven aantal spelers) krijgt men 2/3 van de eigen waardepunten. Men kan slechts één keer
per seizoen worden uitgeloot.
18. Per periode wordt maximaal 1 afmelding gecompenseerd tot remise (2/3 van de eigen waardepunten). Dit geldt niet
voor afmeldingen op de laatste ronde van elke periode. Voor deze en verdere afmeldingen krijgt men ¼ van de eigen
waardepunten.
19. Spelers die door bezigheden voor de club (bijv. teamleiders/trainers) niet voor de interne competitie kunnen spelen
krijgen 2 maal per periode 2/3 van de eigen waardepunten, waarna de eventuele meerdere compensaties 50% van de
eigen waardepunten wordt.
20. Punten voor de standenlijst worden afgerond op hele punten.
21. Als het niet is gelukt volgens art. 12 een andere tegenstander toe te wijzen krijgt men tussen 66% en 100% van de
waardepunten volgens “de regeling compensatie bij niet opgekomen tegenstander” (zie bijlage).
Externe competitie
22. Externe wedstrijden van svAW teams welke op een donderdag worden gespeeld tellen mee voor de clubcompetitie.
Hierbij krijgt de tegenstander een waardecijfer dat gelijk is aan zijn/haar externe rating gedeeld door 10. Indien de
tegenstander geen rating heeft, wordt de rating van de speler zelf gebruikt. Conform artikel 15 krijgt de speler het zo
verkregen waardecijfer toegekend.
23. De wedstrijdleiding kan bepalen dat een speler een hoger resultaat voor de externe competitie krijgt. Dat kan het geval
zijn als een speler in het belang van het team de “opdracht” krijgt om door te spelen bij een remise aanbod en alsnog
de partij verliest, respectievelijk een remiseaanbod moet doen waar een winstpartij nog tot de mogelijkheden behoort.
Beker en Kroongroep
24. Kroongroep en bekerwedstrijden welke op een donderdag worden gespeeld worden meegeteld voor de interne
competitie. Zie hiervoor de betreffende reglementen.
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25. De uitslag van eventuele barragepartijen worden niet geteld voor de interne competitie.
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Spelregels en speeltempo
Er wordt gespeeld volgens het FIDE-reglement.
Het speeltempo volgt het SGA-speeltempo en wordt aan het begin van elk seizoen bekend gemaakt (sinds 2015
bedraagt deze 1½ uur p.p.p.p., vermeerderd met 15 seconden per zet.).
Voor jeugdleden bestaat de mogelijkheid partijen met een speeltijd van 1 uur p.p.p.p. vermeerderd met 15 seconden
per zet te spelen. Seniorleden kunnen aan het begin van de competitie aangeven niet met dit tempo te willen spelen.
De speler(s) die in een periode meer punten scoren dan alle spelers van een hogere groep krijgen het recht om te
promoveren naar die groep. Alleen de hoogst eindigende van die promovendi plaatst zich voor de beslissingsvierkamp
van die groep. Dit recht dient binnen een week na verkrijging onherroepelijk te zijn aangenomen of afgewezen.
Indien spelers van dit recht gebruik maken zullen –met terugwerkende kracht- de nieuwe periodewinnaars van de
betreffende groepen worden vastgesteld.
De speler die in zijn groep de meeste punten scoort per periode is periode- winnaar, de speler die na afloop van de 3e
periode bovenaan staat in zijn groep, is winnaar van de 4e periode. De zo verkregen periodewinnaars spelen de laatste
4 ronden om de groepstitel of het clubkampioenschap (groep 1).
Indien een speler meer perioden wint worden deze plaatsen niet aangevuld, de “concurrentie” wordt uitgeschakeld.
Een speler die alle perioden wint is automatisch groepswinnaar/kampioen.
De interne competitie staat onder leiding van een wedstrijdleider, welke door het bestuur wordt benoemd. Tegen
beslissingen van de wedstrijdleider is beroep mogelijk bij de beroepscommissie welke advies uitbrengt aan het
bestuur die een definitieve beslissing neemt.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Hierop staat beroep open volgens
voorgaand artikel.
Beslissingsmeerkampen en prijswinnaars
Spelers die op de door de wedstrijdleider vastgestelde speeldag van de vierkampen om uiterlijk 20.30 uur niet
aanwezig zijn, tenzij van tevoren gemeld, verliezen hun partij. Indien vooraf is gemeld door een speler dat hij later
komt dient hij uiterlijk om 21.00 de partij aan te vangen. Bij niet aanvangen van de partij voor 21.00 uur zal de partij
voor de niet aanwezige speler verloren worden verklaard.
De partijen om de groepstitel tellen ook gewoon voor keizer. Na het spelen van de laatste ronde (na afloop van de
vierkamp) wordt de ranglijst “geschoond” van de groepswinnaars. De spelers die dan respectievelijk 1 en 2 staan in
hun groep winnen de 2e en 3e prijs.
In de meerkampen wordt om punten (1-½-0) gespeeld. Indien na afloop geen beslissing is gevallen worden er zo min
mogelijk beslissingswedstrijden met verhoogd speeltempo gespeeld, beginnend met 30 minuten p.p.p.p.
De winnaar van groep 1 is clubkampioen en krijgt een jaar de wisselbeker die eigendom van de club blijft.
Amsterdam, laatste wijziging ALV 7 september 2017
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