Delftse Damclub DOS
Contactpersoon:Henk de Witt, Oosteinde 154b, 2611 SR Delft
015-213 43 11, 06-42 37 27 40, hdewitt@ziggo.nl

Persoonlijk kampioenschap ZHDB/ Open Delfland,
toernooireglement
Aanvangstijdstip
Het aanvangstijdstip is 20.00 uur. In uitzonderlijke gevallen kan een afwijkend
aanvangstijdstip worden afgesproken.
Afmelden, inhalen, vooruit spelen
Afmelden uitsluitend bij de wedstrijdleiding. Er is ruimte voor het inhalen en desgewenst
vooruit spelen van partijen. NB afspraken hierover altijd afstemmen met de wedstrijdleiding.
Speeltempo
Het speeltempo bedraagt 45 minuten per partij + 1 minuut per zet (Fishersysteem). In
uitzonderlijke gevallen kan dit een afwijkend speeltempo van 30 min + 30 worden. De
huisdammers spelen drie partijen per avond. Speeltempo: 10 minuten + 5 seconden.
Speelschema
Er zijn maximaal 9 speelronden (afhankelijk van groepsgrootte) in de periode 27 februari t/m
22 mei. Er zijn meerdere roostervrije data gepland, waarop partijen kunnen worden ingehaald.
Op 29 mei is er nog gelegenheid om eventueel de laatste resterende partijen te spelen. Op 5
juni is de prijsuitreiking. Tevens geeft de Delflandkampioen dan een simultaan.
Klassen
Er zijn vijf klassen: Hoofdklasse, Promotieklasse, Eerste Klasse, Tweede Klasse,
Huisdammers. Er wordt ingedeeld op basis van rating. In uitzonderlijke gevallen kan hier van
worden afgeweken, bijvoorbeeld als de recente prestaties sterk afwijken van de rating.
De kampioenen Delfland 2012 van promotieklasse, eerste klasse en tweede klasse hebben,
ongeacht hun rating, het recht (niet de plicht!) om in 2013 een klasse hoger uit te komen.
Noteren
In de hoofdklasse en promotieklasse is (dubbelzijdig) noteren verplicht. In de eerste en
tweede klasse kan in bepaalde gevallen ontheffing van de notatieplicht worden verleend. Is
dat het geval dan wordt het speeltempo 35 minuten ipv 45.
Eindklassering
De eindstand wordt bepaald door het aantal behaalde punten.
Tussen spelers met een gelijk aantal punten wordt de positie op de ranglijst bepaald door:
1. Barrage als heet gaat om de titel Delflandkampioen en/of plaatsing halve finales NK
2. Het grootste aantal overwinningen.
3. Het beste onderlinge resultaat van de gelijk geëindigde spelers.
4. De hoogste score in volgorde van de ranglijst, dus eerst het resultaat tegen nummer 1, dan
het resultaat tegen nummer 2 etc.
KNDB-reglement
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een beslissing. In het
algemeen geldt het Spel- en Wedstrijdreglement van de KNDB.

