Toernooireglement Best of the West
1. Er wordt gespeeld volgens de laatst uitgegeven FIDE-regels voor het Schaakspel bij aanvang van
het toernooi, in de officiële Nederlandse vertaling van de KNSB, met de volgende afwijking:
a. In plaats van artikel 11.3.2 geldt: Als een speler een elektronisch apparaat in het
spelersgebied zichtbaar bij zich heeft, of zo’n apparaat aan staat of enig geluid maakt,
dan is hij direct na de ronde een drankje verschuldigd aan alle spelers die zich eraan
hebben gestoord. In bijzondere gevallen kan een arbiter voorafgaand aan de ronde
dispensatie verlenen voor het ingeschakeld laten van een apparaat.
2. De bedenktijd bedraagt 1 uur en 45 minuten voor de gehele partij, plus 15 seconden extra per
zet vanaf zet 1.
3. Na afloop van de partij leveren beide spelers het volledig ingevulde en ondertekende
uitslagformulier in bij de toernooiorganisatie.
4. Indeling en rangschikking:
a. Er wordt ingedeeld in twee groepen met Zwitsers op rating, op basis van de KNSBrating bij aanvang van het toernooi: A vanaf 1600, B tot 1700.
b. Er wordt gebruik gemaakt van een door de KNSB aanbevolen indelingsprogramma.
c. Aan deelnemers zonder KNSB-rating kent de toernooiorganisatie bij aanvang van het
toernooi een geschatte rating toe.
d. De volgorde van spelers die in een ratinggroep evenveel punten hebben behaald wordt
in de eindrangschikking bepaald door de toernooiprestatierating (TPR). Bij gelijke TPR
gelden achtereenvolgens de uitslag van de onderlinge partij (indien die is gespeeld),
weerstandspunten en SB-score.
e. De geldprijzen worden bij gelijk eindigen niet gedeeld, maar uitgekeerd conform de
eindrangschikking volgens lid d.
5. Een speler dient uiterlijk een half uur na het geplande begin van de ronde aan het schaakbord
te verschijnen en verliest anders de partij, tenzij de arbiter anders beslist.
6. Afwezigheid en afmelden:
a. Een deelnemer die zich uiterlijk donderdag voor de ronde om 18.00 uur per e-mail
afmeldt, wordt niet ingedeeld en krijgt hiervoor in rondes 1 t/m 5 maximaal twee keer
een half punt (een ‘bye’).
b. Een ingedeelde deelnemer die om welke reden dan ook niet in staat is om te spelen,
dient zich zo snel mogelijk bij de toernooiorganisatie af te melden. Tot 2 uur voor
aanvang van de ronde mag dit per e-mail, daarna uitsluitend telefonisch.
c. Een deelnemer die in een ronde afwezig is zonder zich te hebben afgemeld, wordt
uitgesloten van verdere deelname aan het toernooi.
7. De resultaten tellen mee voor de KNSB-rating. Elke deelnemer dient ten minste ratinglid van de
KNSB te zijn, of zich hiervoor via de toernooiorganisatie aan te melden.
8. Geschillen worden voorgelegd aan een arbiter. Een beroep tegen een beslissing van (één van)
de arbiters moet voor het sluiten van de ronde aan de toernooiorganisatie worden meegedeeld
en uiterlijk 24 uur hierna schriftelijk worden ingediend. Een beroep wordt behandeld door de
Beroepscommissie van sv Amsterdam West. Beslissingen van deze commissie zijn bindend.
9. In gevallen waarin dit toernooireglement niet voorziet beslist de toernooiorganisatie.
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