Reglement Kroongroep sv Amsterdam West
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Algemeen
Speelgerechtigd zijn alle leden van de schaakvereniging Amsterdam West. Indien svAW een samenwerking m.b.t. deze
competitie aangaat met een andere vereniging zijn ook alle leden van die vereniging speelgerechtigd.
Voor deelname dienen de spelers zich in te schrijven bij de wedstrijdleider.
Systeem
Er worden 7 ronden gespeeld volgens het zwitsers systeem op rating. Indien er conform artikel 1 meer verenigingen
m.b.t. deze competitie samenwerken worden de ronden zo evenredig mogelijk verdeeld over de deelnemende
verenigingen en worden de deelnemers zoveel als mogelijk is tegen deelnemers van andere verenigingen ingedeeld.
Indien het spelersaantal of uiteenlopen van de rating het toelaat kan de wedstrijdleider meer groepen inrichten. De
groepen worden niet groter dan 20-25 spelers met een maximaal verschil van 200 ELO punten (voor de hoogste en
laagste groep kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden)
Speeldata
Er wordt in principe elke maand een ronde gespeeld, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de externe
competitie en andere programmering.
Indeling van de individuele wedstrijden wordt zo snel als mogelijk doch uiterlijk het weekend voor aanvang van de
afgesproken data bekend gemaakt.
De partijen worden op de reguliere speelavond van de deelnemende vereniging(en) gespeeld. In bijzondere gevallen
kan de wedstrijdleider, in overleg met beide spelers, een andere speeldag of locatie vaststellen.
Indien spelers op de afgesproken avond verhinderd zijn, dienen zij zelf op tijd de wedstrijdleider en tegenstander te
informeren en een nieuwe afspraak te maken met hun tegenstander. Deze uitgestelde partij dient voor de volgende
ronde te zijn ingehaald, een uitgestelde partij van de laatste ronde dient binnen 2 weken te zijn gespeeld.
Spelers die op de door de wedstrijdleider vastgestelde speeldag om uiterlijk 20.30 uur niet aanwezig zijn, tenzij van
tevoren gemeld, verliezen hun partij.

Interne competitie
10. De uitslagen van de kroongroeppartijen worden, 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
tegenstander. (Zie hiervoor het competitiereglement).
Spelregels en speeltempo
11. Het speeltempo volgt het interne speeltempo. Vanaf 2015 is het speeltempo 1½ uur p.p.p.p. vermeerderd met 15
seconden per zet
12. Tenzij in dit reglement anders is vermeld, geldt het FIDE-reglement. In gevallen waarin niet is voorzien beslist de
wedstrijdleider.
13. Tegen beslissingen van de wedstrijdleider is beroep mogelijk bij de beroepscommissie welke advies uitbrengt aan het
bestuur die een definitieve beslissing neemt.
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