Reglement FK snelschaken.
Artikel 1: Deelnemers.
Deelnemers aan het FK snelschaken dienen op de speeldatum lid te zijn van de Friese Schaak Bond
(verder te benoemen FSB) en als zodanig vermeld in de Online Leden Administratie van de KNSB.

Artikel 2: Organisatie.
De organisatie van het FK snelschaken in het jaar 2014 is toegewezen aan:
Streek Schaak Vereniging Mid Fryslân te Akkrum.
De toernooileiding bestaat uit:
- Toernooidirecteur : Peter Koning.
- Penningmeester :
Geart Jacob de Jong.
- Facilitaire zaken :
Siard Eijzenga.
- Hoofdscheidsrechter : Jeroen Sparenberg.
Het commissie van Beroep bestaat uit:
- Peter de Jong. (voorzitter)
- Bas van der Zwaag
- Jippe Kamstra.
- Van de deelnemers worden 2 reserve leden voor het Commissie van Beroep benoemd.

Artikel 3: Spelregels.
De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel, aanhangsel B. Regels
voor Snelschaak, in de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave),
voor zover in dit Reglement niet anders is bepaald. Op dit toernooi is Artikel B4 uit de bedoelde
spelregels van toepassing. Op dit toernooi is Artikel G uit de bedoelde spelregels niet van toepassing.

Artikel 4: Speeltempo en verzuimtijd
Het speeltempo is 5 minuten per persoon per partij. De verzuimtijd is 5 minuten na aanvang van de
partij. Zie verder Artikel 6.7a van de FIDE-Regels voor het Schaakspel.

Artikel 5: Indeling.
Er wordt ingedeeld volgens het Amsterdams systeem met 3 voorrondes en finalegroepen met
maximaal 10 deelnemers per finalepoule.

Artikel 6: Bepaling ranglijst.
In de finale poules wordt de ranglijst bepaald op basis van het aantal behaalde match punten. In het
geval van gelijk eindigen gelden de volgende criteria:
6A
Finalegroep 1 – eerste plaats.
Bij gelijk eindigen wordt een beslissingsmatch gespeeld. Deze match staat in alle gevallen open voor
maximaal 2 spelers.
6A.1a Als 2 spelers met een gelijk aantal punten op de eerste plaats van finalegroep 1 eindigen,
spelen zij een beslissingsmatch van 2 partijen met een speeltempo van 5 minuten per speler. Voor
aanvang van de beslissingsmatch wordt geloot voor de kleur van de eerste partij. Voor de tweede
partij wisselen de spelers van kleur.
6A.1b Indien de match van 6A.1a gelijk eindigt, dan start na een nieuwe loting om de kleur, een
nieuwe serie schaakpartijen, met dien verstande, dat de eerste winstpartij de match onmiddellijk
beëindigt en de winnaar Snelschaakkampioen van Friesland is. Bij deze serie van snelschaakpartijen
wordt na iedere serie van 2 partijen opnieuw geloot om de kleur. Het speeltempo voor deze ‘suddendeath’ snelschaakpartijen bedraagt: wit 4 minuten, zwart 5 minuten. Voor elke tweede partij
wisselen de spelers van kleur ten opzichte van de bijbehorende eerste partij.
6A.2 Wanneer 3 of meer spelers met een gelijk aantal punten op de eerste plaats van finalegroep
1 eindigen, wordt bepaald welke 2 spelers in aanmerking komen om een finale als in 6A.1 te spelen.
De rangorde van deze winnaars wordt bepaald door:
1.
2.
3.
4.
5.
6B

Sonneborn-Bergerscores.
Meeste winstpartijen.
Meeste keren zwart.
Koya-systeem.
Loting.
Finalegroep 1 –overige plaatsen en overige finalegroepen

Indien twee of meer spelers gelijk eindigen wordt hun volgorde bepaald door:
1.
2.
3.
4.

Sonneborn-Bergerscores.
Meeste winstpartijen.
Meeste keren zwart.
De spelers eindigen gelijk.

Artikel 7: Kampioen.
De winnaar of winnares van de finale groep 1 krijgt de titel “Snelschaak Kampioen van Friesland”.
Aan de titel wordt het jaar waarin deze wordt behaald toegevoegd.

Artikel 8: Hoofdscheidsrechter.
De hoofdscheidsrechter is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen
in alle geschillen en onvoorziene gevallen welke zich ter plaatse mochten voordoen.

Artikel 9: Beroep.
Tegen elke beslissing van de hoofdscheidsrechter kan een speler, mits direct na het bekend worden
van die beslissing, protest aantekenen. Een dergelijk protest dient te worden ingediend bij de
hoofdscheidsrechter. De hoofdscheidsrechter verzamelt de Commissie van Beroep die een bindende
uitspraak doet. Na een uitspraak van de Commissie van Beroep is geen verder beroep meer mogelijk.

Artikel 10: Prijswinnaars.
1. Voor het verdelen van de geldprijzen wordt gebruik gemaakt van de ranglijsten uit artikel 6.
2. Geldprijzen worden gedeeld, indien deelnemers in de finalegroepen gelijk eindigen zoals bepaald
in artikel 6.
3. De organisatie kan per niet bij de prijsuitreiking opgehaalde prijs bepalen dat deze komt te
vervallen.

Artikel 11: Aanvullende bepalingen.
1. Als geconstateerd wordt dat een speler een mobiele telefoon of andere elektronische
communicatie middelen meegenomen heeft naar het spelersgebied, dan krijgt hij een waarschuwing.
De arbiter heeft het recht te onderzoeken of het apparaat aanstaat. Als een dergelijk apparaat,
zonder toestemming van de arbiter, aan staat, dan verliest die speler de partij, tenzij de arbiter
anders beslist.
2. Roken in de speelzalen is onder geen beding toegestaan.
3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de hoofdscheidsrechter. Bij afwezigheid
van de hoofdscheidsrechter beslist de toernooileiding.

