Delfland
Toernooireglement
Kampioenschap van Delfland 2018
1.
Regels voor het Damspel.
Voor zover hierna niet anders bepaald zijn de bepalingen van het Spel- en Wedstrijdreglement van de KNDB
van toepassing.
2.
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.
3.
Vooruitspelen van een partij.
Partijen die niet kunnen worden gespeeld op de in het rooster vermelde speeldatum, dienen zoveel mogelijk
vooruit gespeeld te worden, bij een van de andere verenigingen ZHDB. Hiervan mag alleen worden
afgeweken na toestemming van de wedstrijdleiding. Wie afzegt moet het alternatief regelen.
4.
Speeltempo.
Iedere speler krijgt een bedenktijd van 45 minuten + 1 minuut per zet.
Voor jeugdspelers (en hun tegenstanders) kan een een verkort speeltempo gelden, namelijk 30 minuten + 30
seconden per zet.
Jeugdspeler kan aangeven om met verkort tempo te spelen.
Afbreken is niet toegestaan!
5.
Aanvangstijdstip van de wedstrijden.
De wedstrijden vangen aan om 19.45 uur.
6.
De uitslag van de partij.
De uitslag van de partij dient zo snel mogelijk na afloop te worden doorgegeven aan de arbiter.
7.
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 m
 eer
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.
8.
Eindstand van de voorronde of finale met meer dan twee spelers.
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 grootste aantal overwinningen.
2. Het beste onderlinge resultaat van de gelijk geëindigde spelers.
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.

9.
Eindstand van een finale met twee spelers.
Omdat wellicht niemand zit te wachten op ellenlange barrages zal ingeval de partij in remise is geëindigd,
worden geloot om de winnaar te kunnen bepalen.
Alleen als beide spelers dit willen, mogen zij alsnog een barrage spelen met een bedenktijd die zij wenselijk
achten.
Locatie en tijdstip zullen in overleg bepaald worden.
11.
Slotbepaling.
In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien beslist de wedstrijdleiding.
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