EDGARD COLLE PLOEGENTOERNOOI
TOERNOOIREGLEMENT 2019

1. Ploeg en ploegopstelling:
a. Elke ploegkapitein overhandigt voor aanvang van het toernooi een formulier met zijn
ploegopstelling, die bindend is voor het gehele toernooi. De volgorde van de spelers
dient verplicht te gebeuren volgens de laatst gepubliceerde ELO-lijsten. (dus deze van
de maand juli 2019) Indien een speler geen nationale ELO heeft maar wel FIDE-ELO
wordt de FIDE-ELO genomen. Niet-geklasseerde spelers dienen door hun
ploegkapiteins een (verschillende) geschatte ELO te krijgen (zo niet is punt 2.a. van
toepassing) en daarnaar worden ingepast in het team.
b. Elke ronde wordt er gespeeld op vier borden.
c. Elk team bestaat uit 4 spelers (geen reservespelers toegelaten).
d. Alle spelers van een team moeten zijn aangesloten bij de V.S.F. – of bij een officieel
erkende schaakfederatie .
e. De ploegopstelling dient voor alle ronden dezelfde te zijn. In geval van een verkeerde
opstelling wordt forfait toegepast op de speler(s) die niet op de juiste plaats (bord)
heeft (hebben) gespeeld.
2. Indeling van de ploegen in categorieën:
a. Voor elk team wordt de gemiddelde ELO van de 4 spelers berekend. Voor deze
berekening wordt een niet-geklasseerde speler beschouwd als hebbende 1150 ELO
(tenzij hoger ingeschat door de ploegkapitein). De niet geklasseerde speler wordt door
zijn ploegkapitein een fictieve elo (eender welke, maar zo correct mogelijk
aansluitend bij zijn werkelijke speelsterkte) toegekend en volgens die fictieve elo
gerangschikt in de ploeg. Voor de berekening van het ploeggemiddelde wordt echter
wel altijd minimum 1150 elo genomen. (Ook al zit deze speler dus bv op bord 3 en
hebben bord 1 en 2 minder dan 1150 elo.
b. Ten behoeve van de prijsverdeling worden de teams vervolgens ingedeeld in 4
groepen van een gelijk aantal ploegen. Is het totaal aantal deelnemende ploegen geen
veelvoud van 4, dan zal (zullen) de laagste categorieën één ploeg meer (of minder)
bevatten.
c. De onder punten 2a. en 2b. vermelde administratieve regelingen verhinderen
geenszins dat teams die werden ingedeeld in een verschillende categorie in de loop
van het toernooi tegen elkaar dienen te spelen.
3. Formule:
a. Er worden zeven ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem, ploeg tegen ploeg.
b. Het tempo is 15 minuten per speler per partij.
c. Arbiters komen (in principe) niet zelf tussen, de spelers dienen zelf vlagval,
onregelmatige zet, … vast te stellen, al dan niet te claimen. Voor het overige zijn de
Fide reglementen van toepassing.
d. Een speler verliest de partij onmiddellijk indien gsm, smartphone of ander toestel enig
geluid maakt.
4. Paringen:
a. De paring voor de eerste ronde gebeurt op basis van de gemiddelde ELO-rating per
team, berekend volgens de bepaling van punt 2.a.
b. Voor de 2de tot en met de 7de ronde gebeurt de paring op basis van het klassement dat
wordt opgesteld volgens de matchpunten (winst=1, gelijk=0,5, verlies=0).
c. De bij de paring eerst vermelde ploeg heeft WIT op de onpare borden. De als tweede
vermelde ploeg heeft WIT op de pare borden.

d. In geval van een onpaar aantal deelnemende ploegen, krijgt de ploeg die BYE is:
 Voor de paring: een half matchpunt;
 Voor het eindklassement: een half matchpunt en 2 bordpunten
5. Eindklassement en ex-aequo’s:
a. Voor het eindklassement wordt de som gemaakt per ploeg van de tijdens de zeven
ronden behaalde matchpunten.
b. Ex-eaquo’s worden gescheiden op basis van de behaalde bordpunten en vervolgens
onderling resultaat (indien meer dan 2 ploegen gelijk zouden eindigen eerst in
matchpunten vervolgens in bordpunten), vervolgens wint de ploeg met de laagste
gemiddelde rating
6. Prijzen: de prijzen zijn berekend met in achtneming van punt 2 van onderhavig reglement.
a. Verdeling van de geldprijzen: aan de eerste 3 in het eindklassement van elke categorie
wordt een geldprijs toegekend waarvan het bedrag zal bepaald worden bij de eerste
ronde. Indien 28 of meer ploegen is dit aan de eerste 4.
b. Geldprijzen worden niet gedeeld.
c. De speler met de beste individuele score krijgt een geldprijs van 15 euro (in geval van
ex-aequo gaat deze prijs naar de speler die op het hoogste bord heeft gespeeld) Is er
dan nog een ex-aequo gaat de prijs naar de speler die de hoogste gemiddelde rating als
tegenstand heeft gehad.
7. Toernooileiding:
a. De inrichtende club zal bij de aanvang van het toernooi een hoofdwedstrijdleider en
een hulpwedstrijdleider aanduiden.
b. Wie deelneemt aan dit toernooi, verbindt zich automatisch de onderhavige regels te
respecteren. Mogelijke geschillen en onvoorziene omstandigheden worden beslecht
door beide wedstrijdleiders en een derde bij de aanvang van het toernooi aan te duiden
persoon (bij voorkeur een arbiter).
8. Privacywetgeving:
a. Tijdens het toernooi zullen foto’s gemaakt worden die op de website van Schaakclub
De Pluspion worden gepubliceerd. Deelname aan dit toernooi impliceert de
uitdrukkelijke toestemming voor de publicatie van deze foto’s.
Wachtebeke, 15.06.2019
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