
Wedstrijdreglement Interne Competitie Schaakclub Raalte 

1. Er wordt gespeeld volgens de regels zoals die ook worden gehanteerd bij de externe competitie 

wedstrijden van de S.B.O. 

2. Wie verhinderd is, dient zich voor 's maandags 18.30 uur af te melden bij de wedstrijdleider. 

3. De wedstrijden beginnen op speelavonden om 20.00 uur. 

4. Wie zonder bericht aan de wedstrijdleider om 20.30 uur nog niet aanwezig is, wordt als verliezer 

beschouwd, tenzij naar het oordeel van de wedstrijdleider sprake is van overmacht. Zijn 

tegenstander krijgt reglementair het punt, tenzij hij nog kan spelen tegen de op het speelschema 

als oneven aangeduide speler. 

5. Bij een oneven aantal spelers bepaalt de wedstrijdleider wie "oneven" is. 

6. Het speeltempo is 1 uur en 30 minuten + 10 seconden per zet p.p.p.p. Wanneer men tegen een 

jeugdspeler speelt, dan geldt het volgende: 

- is de jeugdspeler bij aanvang van het seizoen 15 jaar of jonger, dan is de bedenktijd 1 uur p.p.p.p. 

- is de jeugdspeler bij aanvang van het seizoen 16 jaar of jonger, dan is de bedenktijd 1 uur en een 

kwartier p.p.p.p. 

- is de jeugdspeler bij aanvang van het seizoen 17 jaar of jonger, dan is de bedenktijd anderhalf uur 

p.p.p.p. 

7. De interne competitie loopt van september t/m juni. 

8. De indeling voor de wedstrijden wordt gedaan op basis van het zogenaamde Keizer-systeem. 

Voor de eerste ronde wordt de indeling bepaald aan de hand van de eindstand van het vorig 

seizoen. Men speelt niet tegen een tegenstander die men in de voorafgaande 8 speelronden 

heeft ontmoet. Dit aantal wordt tien ronde voor het einde van het seizoen terug gebracht naar 5 

speelronden. Bij de tweede partij tegen dezelfde tegenstander is er sprake van wisseling van 

kleur. 

9. Opbouw van de punten voor de telling in het Keizersysteem: 

- eigen waardepunten 

- volledige waardepunten van de tegenstander(s) bij winst 

- een derde waardepunten van de tegenstander(s) bij remise 

- geen punten bij verlies 

- een zesde van de eigen waardepunten indien men zich afmeldt, maximaal vijf keer per seizoen. 

Hierna krijgt men bij afmelding geen punten meer. 

- helft van de eigen waardepunten bij externe competitie, SBO-cup of bekerwedstrijd, ongeacht 

verlies, winst of remise 



- helft van de eigen waardepunten bij oneven en indien men buiten eigen schuld niet kan spelen. 

10. Wie aan het eind van de interne competitie boven aan staat is clubkampioen en ontvangt de 

wisselbeker. Tevens is er een prijs voor de nummers 2 en 3. 

11. Bij onduidelijkheden of situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider. 

12.  
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