Surinaamse Schaakbond
Reglement voor het Kwalificatietoernooi ter plaatsing voor
de Finale ronde van het
Nationaal Kampioenschap Schaken van Suriname
Artikel 1
De Finale ronde van het Nationaal Kampioenschap (NK) Schaken van Suriname bestaat uit 14 deelnemers.
Artikel 2
De bepaling van de deelnemers in de Finale ronde van het NK, vindt plaats middels het spelen van
kwalificatie wedstrijden.
Vrijgesteld van deelname van kwalificatiewedstrijden voor de NK is de Kampioen van de NK van 2018,
evenals de nummer 1 van de NK 2018. Deze zijn rechtstreeks geplaatst voor deelname aan de finale ronde
van het NK.
Artikel 3
De overige 12 plaatsen worden bepaald middels het spelen van een Kwalificatietoernooi.
Het Kwalificatietoernooi dient ter plaatsing voor de finale ronde van het Nationaal Kampioenschap Schaken
van Suriname.
Artikel 4
Het kwalificatietoernooi is open voor alle deelnemers, die voldoen aan de volgende voorwaarden :
1.
Ingezetenen dienen minimaal 2 jaar onafgebroken in Suriname woonachtig te zijn
2.
Maximaal 3 spelers, die niet in het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit mogen
doorstromen naar de finale ronde van de Nationale Kampioenschappen
3.
Spelers dienen stap 3 of hoger niveau te hebben
Artikel 5
Het Kwalificatietoernooi zal in een open 9 ronden zwitsers systeem gespeeld worden, met een speeltempo
van 90 minuten per speler met 30 seconden increment vanaf de eerste zet.
Artikel 6
De plaatsing voor de Finaleronde van het NK zal alsvolgt geschieden:
- Na 5 ronden, plaatsen zich de nr. 1 t/m nr. 5, en worden niet verder opgenomen in de paring.
- Na 7 ronden plaatsen zich de nr. 1 t/m nr. 4, en worden niet verder opgenomen in de paring.
- Na 9 ronden plaatsen zich de nr. 1 t/m nr. 3
NOOT : Indien om bepaalde redenen geplaatste deelnemers niet kunnen deelnemen aan de NK
e
Finaleronde, zal aan de hand van de rankinglijst na de 9 ronde, de spelers aangevuld worden voor
de Finale ronde.
Dames die zich plaatsen voor de Nationale kampioenschappen, zijn automatisch ook geplaatst voor
de Dames kampioenschappen finale ronde.
Het aantal deelnemers voor de finale ronde is 14.
Artikel 7
Tie-break
Bij een gelijk aantal gescoorde punten, zal de bepaling van de plaats van de ranglijst plaatsvinden via de
volgende tie-break systemen:
1. Direct encounter
2. Bucholz system
3. Sonneborn-Berger systeem
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4. Aantal gewonnen partijen
Toepassing van de tie-break systemen zal volgens bovenstaande volgorde plaatsvinden.
Eventuele barrages als tie-breaker
- Indien 2 personen, na toepassing van bovengenoemde tie-break regels, nog steeds gelijk staan, en
indien het gaat om plaatsen op de ranglijst die bepalend zijn voor plaatsing in definale ronde NK, zal er
een barrage van 2 partijen (elk van 10 minuten met 5 sec. increment) gespeeld worden.
Indien na 2 partijen er nog geen winnaar is, dan volgen barrages van 5 min. p.p met 3 sec increment,
totdat een winnaar valt.
- Indien meerdere personen, na toepassing van de tie-break regels, nog steeds gelijk staan, en indien het
gaat om plaatsen op de ranglijst die bepalend zijn voor plaatsing in de finaler onde NK, zal een roundrobin sub-toernooi van 10 min p.p. met 5 sec. increment gespeeld worden.
De eindrangschikking van bovengenoemd sub-toernooi is bepalend, voor de eindrangschikking op de
ranglijst van het Kwalificatietoernooi. De tie-breaks voor dit toernooi zijn:
1. Direct encounter
2. Aantal gewonnen partijen
Artikel 8
De wedstrijdleiding bestaat uit de hoofdadministrateur, de hoofdarbiter en aan hoofd de wedstrijdleider. De
wedstrijdleiding is de aangewezen instantie voor het nemen van een beslissing betreffende
wedstrijddisputen.
De hoofdarbiter wordt bijgestaan door een team aan arbiters. Dit team is de aangewezen instantie voor het
nemen van een beslissing betreffende spel technische disputen.
Artikel 9
Tegen een beslissing van de wedstrijdleiding of de arbitrage kan een schriftelijk protest worden ingediend.
Dit dient binnen twee uur na het bekend maken van de beslissing te geschieden.
Dit protest zal worden behandeld door de wedstrijdleiding en het dagelijks bestuur (m.u.v. leden die tevens
spelers zijn) van de SSB. De uiteindelijke uitspraak van de wedstrijdleiding in samenspraak met het dagelijks
bestuur van de SSB zijn in alle gevallen bindend.
Artikel 10
Uitstel van partijen zullen slechts bij hoge uitzondering worden toegestaan door de wedstrijdleiding.
Uitstel wordt alleen verleend, indien het om een bewezen en dringende overmacht situatie gaat en indien er
ruimte bestaat op het wedstrijdschema om een inhaalpartij in te lassen.
Uitstel dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de wedstrijdleiding met opgaaf van redenen.
De wedstrijdleiding dient bij een evt. honorering van een verzoek tot uitstel dit tijdig met de tegenstander van
de uitstelvrager te bespreken.
Artikel 11
- Indien een speler zich terugtrekt uit het toernooi, voordat hij de helft van zijn partijen heeft gespeeld, dan
komen al zijn punten te vervallen.
- Indien een speler 2 partijen reglementair heeft verloren, dan wordt de speler uit het toernooi gehaald.
Heeft de speler minder dan de helft van de partijen gespeeld dan vervallen al zijn punten.
- Een speler die het toernooi niet uitspeelt komt niet in aanmerking voor Grand-Prix punten.
Artikel 12
Indien een speler een uur na het indrukken van de klok door de wedstrijdleiding, nog niet aanwezig is en een
zet te hebben gedaan, zal betreffende speler de partij reglementair verliezen.
Artikel 13
Tijdens de wedstrijden dienen mobiele toestellen uigeschakeld of op silent te zijn. Indien een mobiel afgaat
tijdens een schaakpartij, krijgt desbetreffende speler een waarschuwing van de arbiter, en wordt 10 minuten
in mindering gebracht op zijn/haar speeltijd. Indien de speler minder dan 15 minuten speeltijd heeft op de
klok, wordt in plaats van 10 minuten aftrek bij desbetreffende speler, 10 minuten opgeteld bij zijn/haar
tegenstander. Indien de mobiele telefoon van dezelfde speler gedurende het toernooi, tijdens zijn/haar partij
(bijv, in een volgende ronde) weer afgaat, zal zijn/haar partij verloren worden verklaard.
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Artikel 14
Het gebruikmaken van een mobiele telefoon (bellen/whatsappen, smsen etc) door een speler, terwijl
zijn/haar partij nog gaande is, mag alleen in dringende gevallen en met toestemming van de arbiter. Indien
een speler gebruik maakt van zijn mobiele telefoon tijdens zijn/haar partij, zonder dat hij daartoe
toestemming heeft van de arbiter, krijgt desbetreffende speler een waarschuwing van de arbiter, en wordt 10
minuten in mindering gebracht op zijn speeltijd. Indien de speler minder dan 15 minuten speeltijd heeft op de
klok, wordt in plaats van 10 minuten aftrek bij desbetreffende speler, 10 minuten opgeteld bij zijn/haar
tegenstander. Indien dezelfde speler gedurende het toernooi wederom zonder toestemming van de arbiter,
zijn mobiele telefoon gebruikt terwijl zijn/haar partij nog gaande is, (bijv, in een volgende ronde), zal
zijn/haar partij verloren worden verklaard.
Artikel 15
Het toernooi en de organisatie daaromheen wordt door de FIDE Handboek geleid.
Artikel 16
Situaties waarin dit reglement niet voorziet wordt door het bestuur van de Surinaamse Schaakbond
behandeld.
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