
Nemo legem ignorare censetur
Nemo est supra legis

Dura lex sed lex

TOERNOOIREGLEMENT
En de wellevendheid binnen de Brussels Chess Club

Seizoen 2018-2019

Beste vrienden,

Je  neemt  deel  of  gaat  deelnemen  aan  een  van  onze  toernooien.  We  stellen  hier  enkele
principes van goed gedrag voor.

Toernooiorganisatie

 
- De toernooien worden gespeeld volgens de FIDE Laws of Chess, in voege sinds 1 januari
2018 en zoals vermeld in het vademecum van de KBSB, versie 2018.

-  Scheidsrechterlijke  beslissingen worden genomen door  de hoofdscheidsrechter,  Philippe
Jassem,  (B scheidsrechter)  en  FIDE gehomologeerd),  of,  in  geval  van afwezigheid,  door
Sergio  Zamparo  (C scheidsrechter)  of  nog door  Arnaud D’haijère,  (C scheidsrechter)  en
FIDE gehomologeerd),  of,  in  laatste  instantie,  door  onverschillig  welke  gehomologeerde
scheidsrechter die aanwezig is in de zaal. 

Deze beslissingen zijn onherroepelijk en worden genomen tijdens of na de betrokken partij.

We doen in dit verband een dringende oproep tot het getuigen van goede wil en sportiviteit.
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- Bij gebrek aan ELO van een speler bij een toernooi van de KBSB of een FIDE-toernooi,
wordt rekening gehouden, behalve met de nationale of FIDE punten, met elk andere ELO
afkomstig van een buitenlandse schaakbond of  zelfs  met  oudere ELO-punten  die  van de
tabellen zijn verdwenen. Dit met de bedoeling om de paringen zo eerlijk mogelijk te laten
verlopen evenals de verdeling van de prijzenpot. Desalniettemin kan een niet-geklasseerde
speler geen aanspraak maken op een prijs. Het is de verantwoordelijkheid van de speler dit
vooraf mee te delen.

Als het bewijs van de ELO ranking moeilijk te leveren valt via gewone kanalen, met name
het internet, dan geldt artikel 3 van het KBSB-reglement: “Elke nieuwe speler die FIDE ELO
punten heeft  of  een andere ranking van een buitenlandse bond of  een oudere ranking is
verplicht  dit  te  melden.  Zijn  club  is  verantwoordelijk  voor  de  verspreiding  van  deze
informatie”.

- Voor lange partijen worden de inschrijvingen afgesloten om 18h50 stipt;
Maar je kan altijd telefonisch laten weten dat komt: ofwel bij Pierre Kolp (0476/39.37.95) of
bij Sergio Zamparo (0496/21.46.73). De paringen worden om 18u55 stipt bekend gemaakt,
en de klokken worden om 19u stipt in gang gezet.
.
- Als je voor het hele toernooi hebt betaald of een abonnement hebt dan kan je voor het hele
toernooi inschrijven. Je wordt dan automatisch gepaard maar je moet wel verwittigen als je
niet kan aanwezig zijn. Dit is een kwestie van beleefdheid jegens je tegenstander. Een forfait
als gevolg van een niet-verwittiging leidt tot de annulatie van je inschrijvingsgeld voor de rest
van  het  toernooi.  Dit  geldt  niet  voor  abonnees.  Bovendien  betaalt  de  schuldige  het
inschrijvingsgeld van de partij, zijnde 2€50, terug ongeacht of hij of zij abonnee is of niet.

- Voor lange partijen onder het reglement van de KBSB mag een speler 60 minuten over tijd
zijn. De partijen beginnen om 19u wie om 20u01 arriveert verliest de partij met forfait. 

- Voor rapidpartijen (en blitz), is de inschrijving nooit automatisch. Alleen de aanwezigen
worden gepaard. Laatkomers kunnen zich altijd voor volgende rondes inschrijven. 
- 
Een speler die niet geaffilieerd is bij een Belgische club kan vrij en eenmalig deelnemen aan
een toernooi.  Maar  niet  aan  een  tweede toernooi.  Het  volstaat  aan  één  ronde  te  hebben
meegedaan om als deelnemer aan een toernooi  te  worden bestempeld.  Daarna wordt  een
inschrijving bij onze of een andere club geëist. 
. 
- Er is een uitzondering op bovenstaande regel: als het gaat om een FIDE gehomologeerd
toernooi dan is inschrijving bij een club verplicht. Dit duurt overigens maar enkele minuten
en kan voor het begin van het toernooi. 

-  De  club  heeft  beslist  geen  tussentijdse  paringslijsten  te  publiceren  die  eventuele
tegenstanders aangeven om zo spelers te beletten hun beslissing om wel of niet te spelen
daarvan af te laten hangen. Dit geldt niet voor gesloten toernooien waarbij de paringen vooraf
door loting wordt beslist. 

Als lange of rapidpartijen (maar geen blitz) eindigen op K.O., bijgevolg zonder toegevoegde
tijd,  (een  praktijk  die  aan  het  verdwijnen  is)  dan  is  deel  III  van  de  Schaakregels  van
toepassing,  namelijk artikel III.6 als de scheidsrechters Philippe Jassem, Sergio Zamparo,
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Arnaud D’haijere of een andere scheidsrechter niet meer aanwezig is. De klacht moet dan
toekomen bij  Philippe Jassem die  de eindverantwoordelijkheid draagt  en bijgevolg na de
partij een beslissing zal nemen. 

Gedrag van de spelers

-  Manipuleer  de  meubels  en  het  schaakmateriaal  met  respect.  Iedere  vastgestelde  schade
wordt streng gesanctioneerd en kan leiden tot financiële repercussies. 

- Het is verboden te roken in de lokalen. Hierop zijn geen uitzonderingen. Dit geldt ook voor
de  elektronische  sigaret.  Ook  op  de  patio  van  het  gebouw  geldt  rookverbod.  Er  is  een
rookruimte vlak naast de hoofdingang waar ook asbakken staan. Gooi je peuken bij voorkeur
daarin en niet in het gras of op het trottoir.

-  Wie betrapt wordt op roken in het gebouw, waar dan ook, wordt de toegang tot de
lokalen ontzegd. Een eerste overtreding leidt tot een tijdelijke uitsluiting. Bij herhaling
wordt dit definitief. 

Deze maatregel geldt met onmiddellijke ingang voor een toeschouwer en vanaf het einde van
de partij voor een speler. De schuldige moet bovendien afzien van elk vooraf overgemaakt
bedrag. De termijn van de sanctie wordt beslist door een comité (zie hieronder).

- Het is niet verboden beleefd, voorkomend en discreet te zijn evenals om respect te tonen
voor het nobele schaakspel en de tegenstander. Het geeft geen pas je verlies toe te schrijven
aan geluk of een tijdelijke malaise, noch om je overwinning te vieren als ware je een genie…
 
-Het is verboden om te eten in de speelzones, d.w.z. op die plek waar partijen aan de gang
zijn.  De scheidsrechter kan kleine hapjes toelaten,  zoals pralines,  pilletjes tegen de hoest
enzovoort. We raden je aan naar de bar te gaan als je wil eten.

- Je kan om bepaalde redenen beslissen aan een ander bord je partij af te werken maar altijd
mits akkoord van je tegenstander en op voorwaarde dat het andere bord vrij is. De klok mag
niet  zonder  toestemming van de scheidsrechter worden verplaatst.  Zwart  mag kiezen aan
welke kant van het bord de klok wordt opgesteld. 
.
- Vergeet niet om je GSM uit te schakelen gedurende de partij en vooral om hem niet bij je te
dragen! We bevelen aan hem naast het bord te leggen. Je mag hem op eigen verantwoordelijk
binnenbrengen in ‘Het Huys’ maar niet bij je dragen gedurende de partij. Dit geldt voor alle
mogelijke communicatiemiddelen.
 
Mogelijk is: leg hem naast het bord, laat hem in je jaszak of in je tas. Als wordt vastgesteld
dat een speler zulk een apparaat bij zich draagt, verliest hij de partij en wint zijn tegenstander.
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Als wordt vastgesteld dat dergelijk apparaat niet is uitgeschakeld, wordt hem 10 minuten tijd
ontnomen bij de eerste vaststelling. Bij de tweede verliest hij de partij. Als op deze manier
zijn tijd wordt overschreden, verliest hij ook de partij.  Het resultaat van zijn tegenstander
wordt dan bepaald door de scheidrechter. Een speler kan voor de partij begint en als hij zich
al in de speelzone bevindt, zich ervan vergewissen dat hij voldoet aan dit reglement.

-Het is verboden tijdens de partij een andere schaakactiviteit uit te voeren, zoals analyseren,
zich informeren of discuteren. Dit is vooral van belang als er projectie van partijen in het
geding is. Uiterste discretie is vereist in d omgeving van de apparatuur.
 
- Gelieve na afloop van de partij de stukken op de beginpositie te zetten. Het is niet verboden
door middel van het plaatsen van de koningen het resultaat van de partij aan te geven. Dit
wordt zelfs als een goede praktijk aangezien.
 
- Gelieve je glas, kopjes en ander restafval mee buiten de speelzone te nemen. 

-Tracht in de mate van het mogelijke niet te luid te praten, noch in de analysezaal, noch aan
de bar. Vanzelfsprekend moet absolute stilte heersen in de speelzone tot aan het einde van de
laatste partij.
.
- Vermijd discussies over heikele onderwerpen, zoals politiek, godsdienst, etniciteit en sex…

Disciplinaire commissie

- Een disciplinaire commissie bestaande uit voorzitter, Piet Van de Craen, toernooidirecteur
Sergio Zamparo en hoofdscheidsrechter, Philippe Jassem werd door de club aangeduid om
eventuele sancties uit te spreken die kunnen gaan van een eenvoudige waarschuwing tot de
definitieve verwijdering uit de club. Het betreft vooral problemen oneigen aan het schaakspel,
zoals  bij  wijze  van  voorbeeld  en  niet-exhaustief,  vernielingen  aanrichten,  geweld,
beledigingen, brutaliteiten, gezeur, storend geknabbel aan de schaaktafel, gebrek aan hygiene
enzovoort.

Je dienaars

Sergio Zamparo, 0496/21.46.73
Piet Van de Craen; 0475/32.07.09

De toernooidirectie
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