
Reglement Clubkampioenschap MSC, 2018-2019 
 
01. Algemeen 
Er zijn 17 deelnemers. Het Clubkampioenschap verloopt in twee reeksen A en B. De 6 spelers 
met de hoogste ELO spelen in Reeks A een dubbele round-robin, resulterend in 10 ronden. De 
overige 11 spelers, waarvan 6 met ELO en 5 niet-geklasseerd, spelen in Reeks B in een 
enkelvoudige round-robin resulterend in 11 ronden: wegens het onpare aantal deelnemers in 
reeks B zal er in elke ronde in deze reeks iemand bye zijn. Iedereen, zowel in A als B, speelt 
dus 10 partijen. 

Er wordt gespeeld volgens de recentste FIDE-reglementen (http://www.fide.com/). Alle 
klokken worden gestart om stipt 20u00. Indien een speler op een geplande speelavond (zie 
kalender) niet komt opdagen zonder zijn tegenstander noch toernooileider 24 uur op 
voorhand per email en/of telefonisch (SMS is ok) te verwittigen en 60 minuten zijn verstreken 
op haar/zijn klok wordt dit aangerekend als een forfait. Indien dezelfde speler tweemaal 
forfait geeft zal zij/hij onverbiddelijk uitgesloten worden van de rest van het toernooi, tenzij 
in het geval van bewezen overmacht (i.e. ongeval onderweg etc.). Bij uitsluiting zal elke nog 
niet-gespeelde partij voor betrokkene aanschouwd worden als een forfait en worden alle door 
hem of tegen hem behaalde resultaten nietig verklaard. Bovendien zal de betrokken speler 
geweigerd worden in het clubkampioenschap van het daaropvolgende speelseizoen. Beroep 
is enkel mogelijk via het bestuur. 

Het uitstellen (of het voorafspelen) van een partij is mogelijk. Een speler kan echter nooit 
meer dan 2 uitgestelde partijen hebben (om chaos en moeilijkheden naar het einde van het 
speelseizoen te vermijden wordt ten zeerste aangeraden nooit meer dan 1 uitgestelde partij 
te hebben). Onthoud wel: afspraken maken goede vrienden: bij elke voorafgespeelde of 
uitgestelde partij moet de Toernooileider (Paul Janssen – 0486 57 10 43 – email: 
pjanssen@telenet.be) op voorhand in detail worden ingelicht. De datum waarop deze partijen 
door gaan is vrij te kiezen door onderling overleg van de twee betrokken spelers. Indien 
mogelijk dient men op een reserve dag te spelen (zie kalender) in ons clublokaal in Ten Hove 
aangezien daar het materiaal staat en ook omdat dit een neutrale én rustige locatie is - drie 
sets met digitale klokken zullen beschikbaar zijn in de kast van Zaal 3, onmiddellijk links van 
de deur, hoogste schap. Het staat de spelers bovendien vrij om op eender welke vrijdagavond 
te spelen in Zaal 1/2 indien deze vrij zou zijn, ongeacht de voor die avond geplande 
schaakactiviteit (incl. ZT avonden mits beschikbaarheid van de tegenstander ..!). Uitzonderlijk 
kan op vrijdagavond ook in de cafetaria gespeeld worden indien alle zalen bezet zijn. Zo is 
voldoende flexibiliteit ingevoerd om alle spelers toe te laten hun 10 partijen te spelen. 
 
02. Club lokaal 
Lokaal dienstencentrum in Ten Hove – Zaal 3  
Jakob Smitslaan 28  
2400 Mol 
http://molseschaakclub.be/club/locatie 
 
03. Deelname 
Het toernooi staat enkel open voor MSC clubleden aangesloten bij de Vlaamse Schaak 
Federatie (wegens ELO verwerking). 
 



04. Speeldagen 
De vaste speeldag is vrijdag. Er zullen 10 of 11 ronden (resp. Reeks A of B) worden 
georganiseerd doorheen het jaar. Het clubkampioenschap voor beide reeksen start op 9 
november 2018. De andere speeldagen kunnen geraadpleegd worden op de webkalender 
http://molseschaakclub.be/kalender (speeldagen kunnen eventueel geactualiseerd worden 
dus nazicht is steeds aangeraden). Het toernooi in beide reeksen wordt afgesloten op 21 juni 
2019. De speler met de hoogste rangschikking in Reeks A is kampioen van de Club voor het 
speeljaar 2018-19 en heeft de eer een simultaan te spelen tegen alle clubleden en andere 
geïnteresseerden op de laatste clubavond 28 juni 2019. Bij eventuele gelijkstand op plaats 1 
zullen de kampioenen in beide reeksen bepaald worden door de toepassing van één of 
meerdere scheidingssystemen (e.g., Sonneborn-Berger, Bucholz, Koya, ..). Tijdens de CK 
partijen kan iedereen die niet deelneemt aan het toernooi een partij spelen tegen 
geïnteresseerden, ook niet-leden. Echter, uit respect voor de andere spelers zijn analyses en 
snelschaakpartijen niet toegelaten in het lokaal zolang er CK partijen aan de gang zijn.  

05. Paringen en toernooi 
Paringen werden uitgevoerd in Reeks A voor een dubbele round-robin (iedereen tegen 
iedereen met zowel zwart als wit) en Reeks B voor een enkelvoudige round-robin (iedereen 
tegen iedereen met wisselende kleur). De volgorde voor de paringen in Reeks B werd random 
gekozen. 
 
06. Speeltempo en Eloverwerking 
In beide reeksen wordt gekozen voor hetzelfde tempo als in de Nationale Interclubs: 1u30’ 
voor 40 zetten, daarna 30’KO met 30” bonus vanaf de eerste zet! Men is dus verplicht te 
noteren gedurende de volledige partij. Alle partijen komen in aanmerking voor ELO punten. 
Elke speler duidt na het beëindigen van de partij de score op het formulier aan en ondertekent 
het. De wit-speler heeft de verantwoordelijkheid beide voorbladen (van hemzelf en van zijn 
tegenstander) aan de Toernooileider te overhandigen. Bij afwezigheid van de Toernooileider 
zal een vervanger worden aangeduid die alle formulieren van die avond verzameld en zal 
overmaken aan de Toernooileider. Bij het ontbreken van beide formuliervoorbladen kan een 
eventueel dispuut niet worden behandeld. Alle disputen zullen onderzocht worden door de 
toernooileider ondersteund door de Voorzitter en Secretaris van de Club.  

07. Puntenverdeling en rangschikking 
De ranking per ronde wordt bepaald door de som van de op dat tijdstip behaalde resultaten 
(0 punten voor verlies of forfait, een half punt voor remise, een punt bij winst of forfait van de 
tegenstander). Bij algemeen forfait van een speler of de uitsluiting van een speler door 
meervoudig forfait worden alle reeds behaalde resultaten tegen deze speler nietig verklaard. 

De speler met het hoogste aantal punten in de reeks is na de afsluiting van het toernooi 
kampioen in die reeks (bij gelijkstand op plaats 1 worden één of meerdere scheidingssystemen 
toegepast). Enkel de kampioen in Reeks A mag zich Club Kampioen noemen. 

De Toernooileider zal regelmatig de resultaten bijwerken. Deze informatie zal ook op de MSC 
website geplaatst worden onder de daarvoor voorziene webpagina’s. 
 
08. Publicatie van partijen 
Spelers die deelnemen aan het toernooi geven automatisch hun toestemming aan het bestuur 
om de door hen gespeelde partijen te publiceren. Spelers kunnen evenwel vragen dat hun 



partijen op een afgesloten gedeelte van de MSC website, i.e. enkel toegankelijk voor leden, 
worden gepubliceerd. Partijen kunnen al dan niet voorzien worden van commentaar en 
analyses. 
 
09. GSM Policy 
Er wordt aanbevolen geen gsm’s en/of andere elektronische toestellen mee te brengen naar 
de speelruimte. U mag uw gsm wel bij u hebben (uiteraard uitgeschakeld) tijdens de partij bv. 
in de zak van uw jas of duidelijk zichtbaar op de speeltafel) maar u mag hem NIET meenemen 
of bij u dragen als u uw bord verlaat. 

Sancties: 

- 1ste vergrijp: 1 maal, enkel verwittiging 
- 2de vergrijp: 10 minuten straftijd op de klok (vermindering van de eigen tijd) 
- 3de vergrijp (en andere): verlies van de partij (cumulatief over het hele toernooi, dus 

niet noodzakelijk tijdens dezelfde partij). 
- Bij gsm-gerinkel: 1ste inbreuk: 15 minuten straftijd / 2de inbreuk: verlies van de partij 

 

 


