
WEDSTRIJDREGLEMENT SNELSCHAAKKAMPIOENSCHAP VOOR CLUBTEAMS SGS 
  

  
Waar in dit reglement sprake is van "hij" en "zijn" kan ook "zij" en "haar" gelezen worden. 
  
  

Inleiding 

Artikel 1 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
SGS : De Stichts-Gooise Schaakbond. 
KNSB : De Koninklijke Nederlandse Schaakbond. 
Bestuur         : Het bestuur van de SGS. 
Wedstrijdleider   : Het lid van het bestuur belast met de organisatie van het     

Snelschaakkampioenschap voor Clubteams. 
Vereniging : Een bij de SGS aangesloten vereniging. 
Zestal : Een team van één of twee verenigingen, ingeschreven voor het 

snelschaakkampioenschap voor clubteams. 

Artikel 2 
Dit reglement geldt voor de jaarlijks te organiseren wedstrijden om het snelschaakkampioenschap 
voor clubteams van de SGS. 
 
  

Deelname 

Artikel 3 
Iedere vereniging kan met elk gewenst aantal zestallen deelnemen, mits aangemeld voor de 
sluitingsdatum. Daarnaast mogen twee verenigingen samen één zestal inschrijven - dit wordt een 
gedeeld zestal genoemd - op voorwaarde dat beide verenigingen geen andere gedeelde zestallen 
hebben ingeschreven. Dit gedeelde zestal kan alleen in groep 2 meespelen. 

Artikel 4 
1. Spelers moeten op de wedstrijddag lid zijn van (één van) de betrokken vereniging(en) en als 

zodanig in de ledenadministratie van de KNSB (OLA) zijn opgenomen. 
2. In een zestal mogen slechts spelers worden opgesteld, die voor (één van) de betrokken 

vereniging(en) speelgerechtigd zijn in de KNSB-competitie of de SGS-clubcompetitie.  
3. De wedstrijdleider kan dispensatie verlenen voor het in lid 2 gestelde. Dispensatieverzoeken 

dienen tenminste 10 dagen voor de toernooidatum bij de wedstrijdleider worden ingediend. 

Artikel 5 
Een speler die meespeelt in het snelschaakkampioenschap voor clubteams mag in de clubcompetitie 
niet voor een andere vereniging uitkomen 

Artikel 6 
Met de aanmelding voor het snelschaakkampioenschap voor clubteams neemt een vereniging de 
plicht op zich om aan de wedstrijden deel te nemen. 
 

Indeling 

Artikel 7 
1. Zestallen kunnen vrij worden ingeschreven in groep 1 of groep 2, met uitzondering van gedeelde 

zestallen; deze worden automatisch in groep 2 ingedeeld. 
2. In beide groepen wordt een voorronde (7 wedstrijden) gespeeld volgens Zwitsers systeem. Op 

basis van de stand wordt een indeling in finalepoules gemaakt. Elke finalepoule bevat zo mogelijk 
4 zestallen, de laagste poule van elke groep kan een afwijkend aantal zestallen bevatten. In 
finalepoules met 4 of minder zestallen wordt een halve competitie gespeeld, in finalepoules meer 
dan 4 zestallen wordt gespeeld volgens Zwitsers systeem (3 wedstrijden). 

3. Bij het maken van de indeling in finalepoules wordt een ranglijst opgesteld op basis van het 
behaalde aantal matchpunten. Indien twee of meer zestallen een zelfde aantal matchpunten 



hebben behaald, wordt hun rangorde bepaald door het aantal verkregen bordpunten. Is ook dat 
gelijk dan wordt de rangorde (in aflopende volgorde van prioriteit) bepaald op basis van: 

a. Het aantal punten behaald in de onderlinge wedstrijd(en) (indien gespeeld) 
b. Weerstandspunten, berekend uit de matchpunten (indien Zwitsers systeem) 
c. Sonneborn Bergerpunten, berekend uit de matchpunten (indien Zwitsers systeem) 
d. Het aantal punten behaald in de onderlinge wedstrijd(en) (indien gespeeld), met 

achtereenvolgens weglating van het 6e, 5e, 4e, 3e, 2e bord. 
e. Loting 

4. Alle wedstrijden in groep 1 zijn dubbelrondig met 5 minuten p.p.p.p. bedenktijd. Alle wedstrijden 
in groep 2 zijn enkelrondig met 10 minuten p.p.p.p. bedenktijd. 

5. Het spelen van 'dubbelrondig' houdt in dat twee zestallen die tegen elkaar zijn ingedeeld, direct 
na afloop van de eerste wedstrijd een tweede wedstrijd spelen met verwisselde kleuren. Deze 
wedstrijden worden als afzonderlijke wedstrijden beschouwd (m.b.t. het bepalen van de 
matchpunten). In beide wedstrijden dienen de zestallen in dezelfde opstelling te spelen. 

6. Indien de wedstrijdleiding dit wenselijk acht, kan een zestal in een andere groep worden 
ingedeeld dan waar het voor opgegeven is. 

  
  

Opstelling 

Artikel 8 
1. Voor aanvang van de eerste ronde dient per zestal de opstelling bij de wedstrijdleider ingeleverd 

te worden via het daarvoor bestemde formulier. Na afloop van de laatste ronde moet opnieuw 
een formulier worden ingeleverd waarop de persoonlijke score van de spelers is bijgehouden. 

2. Tijdens de wedstrijden moet de volgorde van de opstelling worden aangehouden. Dit geldt ook 
als een team uit meer dan zes spelers bestaat. 

3. In afwijking van het in lid 2 gestelde kan de wedstrijdleider besluiten dat, in bepaalde vooraf 
aangekondigde finalepoules, het als tweede genoemde team zijn spelers opstelt in de volgorde 
2,1,4,3,6,5. 

4. Indien er met meerdere zestallen van één vereniging wordt deelgenomen, gelden de spelers van 
de lagere teams als reserve voor de hogere teams. Er dient derhalve steeds in de opgegeven 
volgorde te worden gespeeld. Invallen in een hoger team is alleen toegestaan nadat vooraf 
goedkeuring is verleend door de wedstrijdleider. 

Artikel 9 
Het meespelen van een ongerechtigde speler zal worden bestraft met het verloren verklaren van al 
zijn gespeelde partijen. Bovendien zal de vereniging worden bestraft met een boete van € 4,80. 
 
 

Wedstrijden 

Artikel 10 
De wedstrijden worden gespeeld volgens de laatste uitgave van de Snelschaakregels van de FIDE in 
de officiële vertaling. In aanvulling daarop geldt het volgende: 
1. De verzuimtijd bedraagt 5 minuten. 
2. Als ten aanzien van artikel 11.3.b van de FIDE-regels voor het Schaakspel geconstateerd wordt 

dat een speler een mobiele telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen 
meegenomen heeft naar het spelersgebied, dan krijgt hij een waarschuwing. De wedstrijdleider 
heeft het recht te onderzoeken of het apparaat aanstaat. Als een dergelijk apparaat, zonder 
toestemming van de wedstrijdleider, aan staat, dan verliest die speler de partij, tenzij de 
wedstrijdleider anders beslist. 

Artikel 11 
1. Een onvolledig uitkomend zestal verliest de partij aan het de bord van de ontbrekende speler. 

Indien aan een bord beide spelers ontbreken wordt de partij voor beiden verloren verklaard. 
2. Ontbreken van een zestal meer dan twee spelers, ook rekening houdend met artikel 9, dan wordt 

het zestal beschouwd als niet te zijn opgekomen en wordt gehandeld volgens artikel 6. 
  
  



Resultaten 

Artikel 12 
Voor een gewonnen partij wordt aan de winnaar één bordpunt toegekend. Voor een remise-partij 
krijgen beide spelers een half bordpunt. Een verloren partij levert geen bordpunten op. Aan het zestal 
dat in een wedstrijd meer bordpunten behaalt dan de tegenpartij, worden twee matchpunten 
toegekend; behalen beide teams evenveel bordpunten, dan verkrijgen zij elk één matchpunt. 
 
 

Artikel 13 
Aan het einde van de wedstrijden wordt van iedere groep een ranglijst opgemaakt. De rangorde (in 
aflopende volgorde van prioriteit) bepaald op basis van: 

a. De finalepoule waarin het team speelde (poule 1 boven poule 2 boven poule 3, enz.) 
b. Het aantal behaalde matchpunten in de finalepoule 
c. Het aantal behaalde matchpunten in de voorronde 
d. Het aantal behaalde bordpunten in de finalepoule 
e. Het aantal behaalde bordpunten in de voorronde 
f. Het aantal matchpunten behaald in de onderlinge wedstrijd(en) in de finalepoule (indien 

gespeeld) 
g. De positie in de ranglijst na de voorronde, volgens artikel 7 lid 3. 

  
  

Wedstrijdleiding 

Artikel 14 
De leiding van de wedstrijden berust bij de wedstrijdleider. De wedstrijdleider is belast met de uitvoering 
en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen die zich 
mochten voordoen. 
Bij ontstentenis van de wedstrijdleider wordt zijn functie waargenomen door een door het bestuur aan 
te wijzen plaatsvervanger. 

Artikel 15 
De wedstrijdleider kan de wedstrijdleiding per groep overdragen aan één of meer assistent-
wedstrijdleiders. 

Artikel 16 
Tegen elke beslissing van een assistent-wedstrijdleider als bedoeld in artikel 15 kan protest worden 
aangetekend, mits dit direct na bekend worden van die beslissing gebeurt. De assistent-wedstrijdleider 
zorgt voor een zo spoedig mogelijke behandeling door de wedstrijdleider. De wedstrijdleider doet 
bindend uitspraak. 
 
 

Slotbepalingen 

Artikel 17 
Het bestuur, de SGS of enig ander orgaan van de SGS kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor 
de gevolgen, schade, nadeel of verlies, geldelijk of lichamelijk ontstaan door ongevallen van welke aard 
ook, die de deelnemers (spelers, leiders en/of bestuursleden) mochten overkomen gedurende hun 
reizen naar of van de plaatsen of gedurende hun verblijf in de plaatsen waar een wedstrijd gespeeld 
wordt, noch voor verlies of schade aan materiaal, dat voor de wedstrijd beschikbaar wordt gesteld. 

Artikel 18 
Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de SGS op 11 november 2015. 
Wijziging hiervan is slechts mogelijk door dit bestuur. Met dit reglement vervallen alle eerdere 
reglementen en regelingen voor de Snelschaakkampioenschappen voor clubteams. 
 


