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Kampioenschap van Den Haag 2014 (HDK)
Kampioenschap van ZHDB 2014
1.
Speellokaal.
Alle volgens rooster ingeschaalde partijen moeten zoveel mogelijk worden gespeeld op de locatie van de organiserende vereniging.
De editie 2014 wordt gespeeld op dinsdagavonden bij damclub Den Haag, gebouw de Brink Escamplaan 55 te Den Haag.
Telefoon: 070-3259563
2.
Duur van het Kampioenschap.
De duur van het kampioenschap zal nooit langer zijn dan maximaal 10 weken, korter is mogelijk afhankelijk van het aantal
deelnemers. In principe bestaan de diverse klassen uit 10 spelers, welke een rondtoernooi spelen.
De eerste ronde staat gepland op dinsdag 25 februari 2014.
De prijsuitreiking is op dinsdag 6 mei 2014, na afloop van het rapid toernooi.
3.
Inschrijving.
Het HK is dit jaar een open toernooi, de kampioenen van alle klassen zijn tevens kampioen van de ZHDB.
De voorzitters en/of secretarissen van de verenigingen krijgen van het HDC een algemeen inschrijvingsformulier toegezonden ofwel
per e-mail dan wel per fysieke post. De verenigingen zullen bij hun leden nagaan wie zich wil inschrijven.
De inschrijving voor deelname aan het kampioenschap staat open voor een ieder die bij de KNDB staat ingeschreven.
Inschrijven bij voorkeur per email (jan.kok@casema.nl).
Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 euro en kan worden voldaan op de eerste wedstrijddag (25 februari).
Het inschrijfgeld voor het rapid/sneldam toernooi bedraagt 2,50 euro voor deelnemers aan het HK en 5,00 euro voor niet-deelnemers.
De ingeschreven deelnemers worden op basis van de KNDB rating per 1 januari 2014 op volgorde geplaatst van hoog naar laag.
Op basis van deze lijst worden de klassen ingedeeld:
- 1 t/m 10 vormen de Hoofdklasse (inclusief de kampioenen van Den Haag en ZHDB van het vorige jaar)
- 11 t/m 20 vormen de Promotieklasse
- 21 t/m 30 vormen de Eerste Klasse (afhankelijk van het aantal deelnemers)
- 31 t/m 40 vormen de Tweede klasse (afhankelijk van het aantal deelnemers)
Bij meer dan 40 deelnemers zullen net zo veel klasses als nodig worden toegevoegd, bij de laatste klassen kan het aantal deelnemers
daarom afwijken, afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
4.
Sluiting inschrijving.
De sluitingsdatum voor de inschrijving voor het kampioenschap is gesteld op vrijdag 14 februari 2014.
5.
Regels voor het Damspel.
Voor zover hierna niet anders bepaald zijn de bepalingen van het Spel- en Wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing.
6.
Ontheffing notatieplicht.
Indien van een deelnemer algemeen bekend is dat hij of zij vanwege visuele en/of fysieke problemen een partij niet kan noteren, is
betrokken deelnemer hiervan automatisch vrijgesteld. Het is echter wel aanbevelenswaardig voor een secondant te zorgen.
In geen geval mag het zo zijn, dat de tegenstander van de betrokken speler de notatie en zetten moet gaan bijhouden voor deze speler.
7.
Vooruitspelen van een partij.
Partijen die niet kunnen worden gespeeld op de in het rooster vermelde speeldatum, dienen zoveel mogelijk vooruit gespeeld te
worden. Hiervan mag alleen worden afgeweken na toestemming van de wedstrijdleiding.
8.
Speeltempo.
Iedere speler krijgt een bedenktijd van 45 minuten + 1 minuut per zet.
Voor jeugdspelers (en hun tegenstanders) geldt een verkort speeltempo, namelijk 30 minuten + 30 seconden per zet.
Afbreken is niet toegestaan!
9.
Aanvangstijdstip van de wedstrijden.
De wedstrijden vangen aan om 19.45 uur.
10.
De uitslag van de partij.
De uitslag van de partij dient zo snel mogelijk na afloop te worden doorgegeven aan de arbiter.

11.
Terugtrekken uit het Kampioenschap.
Indien een speler zich uit het kampioenschap terugtrekt op het moment dat hij de helft of minder van het vastgestelde aantal partijen
heeft gespeeld, worden die partijen geacht niet te zijn gespeeld en wordt de speler geacht niet aan het kampioenschap te hebben
deelgenomen. Indien op het moment van terugtrekken meer dan de helft van de door de speler te spelen wedstrijden al is gespeeld,
worden de nog niet gespeelde partijen verloren verklaard. Het betaalde inschrijfgeld kan op geen enkele wijze worden teruggevorderd.
12.
Bepalen eindstand.
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. Het onderlinge resultaat van de gelijk geëindigde spelers.
2. Het grootste aantal overwinningen.
3. De hoogste score in volgorde van de ranglijst, dus eerst het resultaat tegen nummer 1, dan het resultaat tegen nummer 2 etc.
4. Opmaken nieuwe ranglijst. Indien nog niet alle beslissingen zijn verkregen dan de stappen 1 tm 4 herhalen totdat er geen
nieuwe ranglijst meer gemaakt kan worden.
5. Loting.
13.
Prijzen en uitreiking.
Per klasse zijn er drie prijzen, deze worden op de slotavond op dinsdag 6 mei uitgereikt.
Aan de kampioen in de hoofdklasse zal tevens de Anko Baksoellah wisselbokaal worden overhandigd.
14.
ZHDB titels.
Alle kampioenen zijn tevens kampioen van het district ZHDB, waarbij de kampioen in de hoofdklasse tevens is geplaatst voor de
halve finales van het kampioenschap van Nederland 2015.
15.
Slotbepaling.
In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien beslist de wedstrijdleiding.
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