ROTTERDAMSE SCHAAKBOND
BEKERREGLEMENT
Artikel 1
Algemeen
Dit reglement geldt voor de in elk verenigingsjaar van de Rotterdamse Schaakbond (hierna te noemen
RSB) te organiseren bekerwedstrijden.
Artikel 2
Leiding
1.
De algemene leiding van de in artikel 1 bedoelde wedstrijden berust bij de competitieleider van de
RSB. Hij is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle
geschillen en onvoorziene gevallen, welke zich terzake mochten voordoen.
2.
Bij ontstentenis van de competitieleider wordt zijn functie waargenomen door een (enkele) door
het bestuur van de RSB aan te wijzen plaatsvervanger(s).
Artikel 3
Beroep
1.
Tegen op grond van artikel 2 genomen beslissingen kan door de belanghebbende vereniging(en)
beroep worden aangetekend bij de Geschillencommissie van de RSB.
2.
Een beroep moet schriftelijk of per email, met redenen omkleed binnen 5 dagen nadat de
beslissing de vereniging(en) heeft bereikt, worden ingediend bij de secretaris van de RSB;
gelijktijdig dient een afschrift te worden toegezonden aan de competitieleider en aan de bij het
beroep rechtstreeks betrokken andere vereniging(en).
3.
Bij de indiening van een beroep, als omschreven in lid 2, door of namens een vereniging vindt
behandeling van het beroep slechts plaats indien door de betreffende vereniging binnen een
termijn van 5 dagen na indiening een bedrag van € 25,00 aan de penningmeester van de RSB is
overgemaakt. Bij gegrondverklaring van het beroep wordt het bedrag gerestitueerd; wordt het
beroep niet gegrond verklaard dan beslist de commissie of het bedrag, of een deel daarvan, wordt
terugbetaald.
4.
Binnen vier weken na indiening van het beroepsschrift ontvangen de indiener(s) van het beroep,
de competitieleider en de overige betrokkenen een gemotiveerde uitspraak.
Artikel 4
Deelneming teams
Elke bij de RSB aangesloten vereniging mag één team inschrijven.
Artikel 5
Kampioenschap
De winnaar van de bekercompetitie krijgt de titel "Bekerkampioen van de Rotterdamse Schaakbond",
onder toevoeging van het verenigingsjaar.
Tevens ontvangt de kampioen voor de duur van één jaar een door de RSB ter beschikking te stellen
wisselbeker. Het team, dat driemaal achtereen of vijfmaal in totaal de beker heeft gewonnen wordt
definitief eigenaar van de wisselbeker.
Artikel 6
Competitiesysteem
1.
De competitie wordt gespeeld volgens het afvalsysteem (het winnende team gaat over naar de
volgende ronde, het verliezende team valt af).
2.
Er wordt uitgegaan van een aantal teams dat gelijk is aan een macht van twee.
3.
Voor de eerste ronde zullen zoveel teams vrijgeloot worden als nodig is om aan het vereiste aantal
teams te komen. De kampioen van het voorafgaande seizoen is geplaatst voor de tweede ronde als
vrijloting voor de eerste ronde nodig is.
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4.

5.

De indeling per ronde wordt vastgesteld door het schema opgenomen in Bijlage 1. De plaatsing
van de deelnemende teams in dit schema gebeurt door loting waarbij in acht wordt genomen dat
het lotingsnummer niet hoger mag zijn dan het aantal deelnemende teams.
In de eerste ronde spelen de in het schema van Bijlage 1 eerstgenoemde teams een thuiswedstrijd.
In de volgende ronden bepaalt het aantal gespeelde uitwedstrijden welk team thuis en welk team
uit speelt. Van de teams die tegen elkaar moeten uitkomen, speelt het team dat in de lopende
competitie het hoogste aantal uitwedstrijden heeft gespeeld, thuis. Bij een gelijk aantal
uitwedstrijden speelt het team met het laagste aantal thuiswedstrijden thuis.
Is ook het aantal thuiswedstrijden gelijk dan speelt het team met het laagste lotingsnummer thuis.

Artikel 7
Speeldata
1.
De eerste ronde van de bekercompetitie begint niet vóór de eerste maandag van oktober, de
slotronde wordt gehouden uiterlijk de laatste vrijdag van april daaropvolgend.
2.
De competitieleider bepaalt minimaal twee weken voor aanvang van de bekercompetitie voor elke
ronde een meldingsdatum en een einddatum.
3.
De teamleiders dienen per ronde onderling een speeldatum overeen te komen die moet liggen vóór
de conform lid 2 bepaalde einddatum voor die ronde.
4.
Deze speeldatum moet vóór de conform lid 2 bepaalde meldingsdatum voor die ronde door de
teamleider van de thuisspelende vereniging schriftelijk aan de competitieleider worden
doorgegeven. Wanneer de teamleiders geen speeldatum overeen kunnen komen, moet de
teamleider van de thuisspelende vereniging dit feit schriftelijk aan de competitieleider doorgeven
vóór de conform lid 2 bepaalde meldingsdatum.
Bij overschrijding van deze termijn is de thuisspelende vereniging een bedrag verschuldigd van
€ 6,50, te voldoen aan de penningmeester van de RSB.
5.
Wanneer de teamleiders geen speeldatum overeen kunnen komen, bepaalt de competitieleider,
onder raadpleging van de beide verenigingen, plaats en datum voor de wedstrijd.
6.
Alle partijen van een wedstrijd moeten gelijktijdig worden gespeeld.
7.
De slotronde wordt gespeeld op een door de competitieleider, onder raadpleging van de beide
verenigingen, te bepalen datum.
Artikel 8
Speellokaal
1.
Een wedstrijd wordt gespeeld in het speellokaal dat tevoren als zodanig door de thuisspelende
vereniging is aangemeld bij de RSB. De slotronde wordt gespeeld op een door de competitieleider
te bepalen plaats.
2.
De kosten van zaalhuur, transport van materiaal e.d. komen voor rekening van de thuisspelende
vereniging.
3.
De kosten, zoals bepaald in lid 2, voor de slotronde zijn voor rekening van de RSB.
Artikel 9
Wedstrijdreglement
1.
Gespeeld wordt volgens de spelregels van de Wereldschaakbond (F.I.D.E.) in de officiële
Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB, laatste uitgave, voor zover in dit reglement
niets anders is bepaald.
2.
De beslissingen, welke de F.I.D.E. met betrekking tot de toepassing of de uitleg daarvan neemt,
zijn bij de competitiewedstrijden pas van kracht vanaf de aanvang van het seizoen nadat zij
vanwege de KNSB door publicatie in een officieel orgaan algemeen bekend zijn gemaakt.
3.
Tijdens de wedstrijd is het een speler verboden om een mobiele telefoon of andere elektronische
hulpmiddelen bij zich te dragen. Als geconstateerd wordt dat een speler zo'n apparaat bij zich
draagt, dan verliest die speler de partij. Spelers, ook die arriveren nadat de wedstrijd is begonnen,
moeten hun mobiele telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen direct uitzetten en
wegleggen voordat zij de eerste zet doen.

Artikel 10

Wedstrijdleider
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Als wedstrijdleider, bedoeld in de spelregels van de F.I.D.E., treedt op een door de thuisspelende
vereniging vooraf als zodanig aan te wijzen persoon, behoudens in het geval dat de
competitieleider vooraf een ander als wedstrijdleider heeft aangewezen.
De door de thuisspelende vereniging aangewezen wedstrijdleider dient lid te zijn van de KNSB, of
tenminste in het bezit te zijn van een door de KNSB uitgegeven diploma scheidsrechter,
wedstrijdleider of arbiter.
De wedstrijdleider neemt bij voorkeur niet aan de wedstrijd deel. Indien hij dat wel doet, hebben
zijn verplichtingen als wedstrijdleider voorrang boven die als speler.
Indien degene, die als leider van een team optreedt, het niet eens is met de beslissing(en) van de
wedstrijdleider, kan hij daartegen bij de competitieleider bezwaar maken.
Een bezwaar, als bedoeld in lid 4, moet tot uitdrukking worden gebracht bij de ondertekening van
het wedstrijdformulier door toevoeging van de woorden "onder protest". Tevens dient zeer in het
kort te worden aangegeven waartegen bezwaar wordt gemaakt.
Een bezwaar, als bedoeld in lid 4, moet bij afzonderlijk schrijven of per email worden toegelicht.
Deze toelichting dient binnen 5 dagen ná de wedstrijddatum in het bezit van de competitieleider te
zijn; gelijktijdig moeten afschriften daarvan worden gezonden aan de secretaris van de tegenpartij
en de wedstrijdleider van die avond.
De tegenpartij heeft gedurende 10 dagen na de wedstrijddatum de gelegenheid desgewenst
harerzijds een schriftelijke uiteenzetting of per email aan de competitieleider te verstrekken,
eveneens onder toezending van een afschrift daarvan aan de protesterende partij en de
wedstrijdleider van die avond.
De competitieleider neemt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de termijn, gesteld in lid 7,
een beslissing die hij schriftelijk ter kennis van de belanghebbenden brengt. Indien hij, alvorens te
beslissen, nog nadere toelichting behoeft, kan hij die schriftelijk of per email bij één of beide
partijen inwinnen, en daarbij een bindende termijn voor die beantwoording stellen.

Artikel 11
Speelgerechtigdheid
1.
Speelgerechtigd zijn alle leden van de vereniging die op het moment van deelname aan de RSBbekercompetitie speelgerechtigd zijn voor de RSB-clubcompetitie, volgens artikel 30 van het
RSB-competitiereglement.
Artikel 12
Opstelling spelers en kleurverdeling
1.
Voor het begin van de wedstrijd overhandigen de teamleiders van de viertallen gelijktijdig de
opstelling van hun team aan de wedstrijdleider.
2.
Eerst daarna geschiedt de loting voor de kleurverdeling voor de oneven borden. De even
genummerde borden krijgen vervolgens de tegengestelde kleur.
Artikel 13
Aanvangstijdstip
1.
Het aanvangstijdstip is 20.00 uur of zoveel vroeger als tevoren in onderling overleg is
overeengekomen.
2.
Indien een speler meer dan 60 minuten na het te voren vastgestelde aanvangstijdstip van de
wedstrijd niet aanwezig is dan verliest die speler de partij.
Artikel 14
Speeltempo en notatieplicht
1.
Het speeltempo is per speler 90 minuten voor de hele partij met 15 seconden extra tijd
per zet vanaf zet 1.
2.
Als een speler voor de eerste maal minder dan 5 minuten over heeft op zijn klok, dan is hij voor
het restant van de partij niet verplicht te noteren.
Artikel 15
Schaakklok
1.
Voor het meten van de bedenktijd kunnen alleen digitale klokken worden ingezet die door de
FIDE zijn goedgekeurd voor gebruik bij schaakwedstrijden.
2.
De klokken dienen ingesteld te worden op een periode van 1:30 uur, waarbij 15 seconden vanaf
zet 1 wordt toegevoegd aan de bedenktijd (DGT 2000: instelling 23; DGT 2010: instelling 18;
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voor beiden geldt dat voor beide spelers eerst 1:30:00 wordt ingesteld en dan voor beide spelers
0.15 seconden).
Artikel 16
De uitslag
1.
Een wedstrijd wordt gewonnen door het team dat de meeste bordpunten behaalt.
2.
Indien beide teams evenveel bordpunten hebben behaald wordt de wedstrijd voortgezet met het
spelen van snelschaakpartijen, tenzij lid 4 van toepassing is.
Deze snelschaakpartijen dienen gespeeld te worden met verwisselde kleuren in dezelfde
teamopstelling, waarbij per speler een bedenktijd wordt gegeven van vijf minuten. De wedstrijd
wordt gewonnen door het team dat tijdens het snelschaken de meeste bordpunten behaalt.
3.
Indien beide teams ook na het snelschaken evenveel bordpunten hebben behaald, dan wordt de
uitslag bepaald aan de eerste drie borden van de gewone partijen; is de stand dan ook gelijk, dan is
de uitslag aan de eerste twee borden van de gewone partijen bepalend; is de stand nog steeds
gelijk, dan is het resultaat aan het eerste bord van de gewone partijen doorslaggevend. Zijn alle
gewone partijen in remise geëindigd, dan beslist het resultaat van de eerste drie borden in het
snelschaak; is ook dan de stand gelijk, dan beslist de uitslag van de eerste twee borden in het
snelschaak. Is ook dit gelijk, dan beslist het resultaat aan het eerste bord in het snelschaak. Zijn
zowel alle gewone partijen als alle snelschaakpartijen in remise geëindigd, moet worden geloot
welk team tot winnaar, in de zin van artikel 6 lid 1, wordt uitgeroepen en welk team afvalt.
4.
Wanneer beide teamleiders voor aanvang van de wedstrijd met normaal tempo te kennen hebben
gegeven niet te willen snelschaken, wordt bij een gelijk aantal bordpunten de uitslag bepaald aan
de eerste drie borden; is de stand dan ook gelijk, dan is de uitslag aan de eerste twee borden
bepalend; is de stand nog steeds gelijk, dan is het resultaat aan het eerste bord doorslaggevend.
Zijn alle partijen in remise geëindigd, dan wordt geloot welk team tot winnaar, in de zin van
artikel 6 lid 1, wordt uitgeroepen en welk team afvalt.
Artikel 17
Wedstrijdformulier
1.
Onder wedstrijdformulier dient te worden verstaan een door de RSB voorgeschreven en daar
verkrijgbaar formulier.
2.
De thuisspelende vereniging is verplicht ervoor te zorgen dat binnen drie dagen na afloop van
een wedstrijd de uitslag ingevoerd wordt in Netstand. Tevens is de thuisspelende vereniging
verplicht ervoor te zorgen dat binnen drie werkdagen na afloop van de wedstrijd een door de
wedstrijdleider en beide teamleiders ondertekend wedstrijdformulier, met de gedetailleerde uitslag
en een aanwijzing wie met wit en wie met zwart speelde, in het bezit van de competitieleider
komt.
Wanneer de wedstrijd is voortgezet met snelschaakpartijen moeten het wedstrijdformulier ook
daarvan de gedetailleerde uitslag vermelden.
Wanneer is geloot om te beslissen welk team tot winnaar, in de zin van artikel 6 lid 1, wordt
uitgeroepen en welk team afvalt, moet ook het resultaat van die loting op het wedstrijdformulier
worden vermeld.
3.
Op het formulier dient ook het bondsnummer - te ontlenen aan de ledenlijst van de KNSB vermeld te worden. Bij onduidelijkheden geldt eerst de achternaam, dan het bondsnummer en
tenslotte de voorletter(s).
4.
Het is niet toegestaan op het wedstrijdformulier een pseudoniem te bezigen, tenzij de werkelijke
naam van de speler en de redenen van het spelen onder pseudoniem aan de competitieleider
bekend zijn.
5.
Indien één of meer spelers niet zijn opgekomen, dient zulks op het wedstrijdformulier te worden
vermeld.
6.
Het niet nakomen van de verplichtingen, genoemd in lid 1 t/m 5, kan door de competitieleider
bestraft worden met een boete van € 6,50, onverminderd het alsnog nakomen van de
verplichtingen.
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Artikel 18
De leden van het bestuur van de RSB hebben toegang tot alle lokaliteiten waar de bekerwedstrijden
worden gespeeld.
Artikel 19
Dit reglement vervangt het reglement als vastgesteld op 17 augustus 1999 en treedt in werking bij aanvang
van het seizoen 2018-2019.
Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de Rotterdamse Schaakbond, 23 mei 2018.
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