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Rapid Toernooi Reglement SV Eeuwig Schaak 

Algemeen 

Artikel 1 
Er wordt gespeeld volgens de officiële regels voor rapid partijen van het laatste FIDE reglement in de 
Nederlandse vertaling.  

Afmeldingen kunnen op het publicatiebord worden vermeld of op de speeldatum vóór 18.00 uur aan 

de competitieleiding worden doorgegeven.  
De partijen dienen uiterlijk 20.15 uur aan te vangen. Wie om 20.45 uur niet aanwezig is, verliest de 

partij. 
Het rapid toernooi wordt niet gespeeld als op die clubavond externe avondcompetitie (uit of thuis) 

gepland is. 
 

Artikel 2 
Speelduur per partij is 30 minuten per speler.  
Men speelt twee partijen op een avond tegen elkaar, eenmaal met wit en eenmaal met zwart.                                                                                                      

Per partij krijgt de winnaar 1, de verliezer 0 en bij remise ieder een ½ punt. 
 

Indeling partijen 

 
Artikel 3 
De indeling van de partijen gebeurt m.b.v. paringstabellen.                                                                       
Bij een oneven aantal spelers zal er één uitgeloot worden, men krijgt daarvoor geen punten.                                                                                 

Spelers kunnen één keer per seizoen tegen elkaar ingedeeld worden. 
 

Eindklassement 

                                          
Artikel 4 
Zij die  2/3 van het aantal ronden hebben meegespeeld c.q. zijn uitgeloot, worden in het 
eindklassement opgenomen. 

Bij uitloting krijgt men aan het einde van de competitie het gemiddelde van zijn/haar totaal behaalde 

aantal punten gedeeld door zijn/haar gespeelde wedstrijden. 
De afrondingen geschieden als volgt: 

0      t/m  0,24   =   0    punten 
0,25 t/m  0,74   =   0,5  punt 

0,75 t/m  1,24   =   1    punt 
1,25 t/m  1,74   =   1,5  punt 

1,75 t/m  2,0     =   2    punten 

 
Kampioen 

 
Artikel 5 
Winnaar van het rapid toernooi is degene die het hoogste aantal punten heeft behaald.                     

Bij gelijk aantal punten wordt gekeken naar het onderlinge resultaat.                                              
Is dit laatste ook gelijk dan wint degene die het minst aantal wedstrijden heeft gespeeld.  

 
Onvoorziene omstandigheden 

 
Artikel 6 
Als zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitieleiding. 

Tegen de beslissing van de competitieleiding is beroep mogelijk bij het bestuur. 

 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering, gehouden op 5 januari 2012, te Rucphen. 
 


