
 
 

 
 

Persoonlijk Kampioenschap SBO 2013 
 

Beste Schaakvrienden 

 

Hierbij worden alle leden van de SBO van harte uitgenodigd om aan dit toernooi deel te nemen. 

De behaalde resultaten tellen mee voor de SBO Grand Prix. 

 

Reglement: 

 De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van de FIDE in de officiële 

Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB, laatste uitgave, voor zover in dit 

reglement niet anders is bepaald. In alle gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien 

beslist de wedstrijdleiding. 

 Het is niet mogelijk om van de vastgestelde datum, tijd en plaats in het definitieve 

speelschema af te wijken.  

 Deelnemers die het toernooi niet beëindigen worden voor het eerstvolgende toernooi 

uitgesloten van deelname. 

 Personen die zich wel hebben aangemeld, maar zonder afmelding bij de eerste ronde niet 

komen opdagen, worden niet ingeschreven, maar zijn wel inschrijfgeld verschuldigd. 

 Commissie beroepszaken. Deze commissie bestaat uit 3 leden, zij behandelen de schriftelijk 

gemotiveerde beroepszaken tegen de beslissing van de wedstrijdleider. Ook beoordeelt de 

commissie eventuele sprake van overmacht. De commissie neemt zo snel mogelijk een 

bindende beslissing.  

 

Indeling: 

 Er wordt in vier groepen gespeeld: A, B, C en D. 

 In groep A wordt gestreden om het algemeen persoonlijk SBO-kampioenschap. 

Speelgerechtigd zijn alle SBO-leden. 

 In groep B wordt gestreden om het persoonlijk SBO-kampioenschap B. Speelgerechtigd zijn 

SBO-leden waarvan de KNSB-rating 1900 of lager is. 

 In groep C wordt gestreden om het persoonlijk SBO-kampioenschap C. Speelgerechtigd zijn 

SBO-leden waarvan de KNSB-rating 1700 of lager is.  

 In groep D wordt gestreden om het persoonlijk SBO-kampioenschap C. Speelgerechtigd zijn 

SBO-leden waarvan de KNSB-rating 1500 of lager is. 

 

De wedstrijdleiding heeft het recht, indien daar qua aantal deelnemers reden voor is, groepen samen 

te voegen of qua rating te wijzigen. 

 

In alle groepen worden 7 ronden Zwitsers gespeeld, eerste en tweede ronde op rating en vervolgens 

5 ronden op Buchholz. Er bestaat de mogelijkheid om 2x een bye op te nemen, in de 1 t/m 5 ronde. 

Voor de 6
de

 en 7
de

 ronde is het opnemen van een bye niet mogelijk. De op te nemen byes dienen 

vóór de 1
ste

 ronde door de betreffende deelnemer persoonlijk aan de wedstrijdleiding kenbaar 

gemaakt te worden. Wisselen is daarna niet meer mogelijk. Bij een bye krijg je een ½ punt.  



 

Bepaling van de eindstand: 

  

A.  1. Wedstrijdpunten, 2. WP punten, 3. SB punten, 4. Onderling resultaat,. 5. Loting 

B. Eindigen meerdere spelers met een gelijk aantal wedstrijdpunten bovenaan dan volgt een 

barrage van twee partijen per deelnemer met een speeltijd van 45 minuten plus 15 seconden 

p.p.p.p. Valt aldus geen beslissing om het kampioenschap, volgt er een tweede zitting met een 

speeltijd van 15 minuten plus 5 seconden p.p.p.p. Valt aldus nog geen beslissing om het 

kampioenschap, volgt een derde zitting met een speeltijd van 5 minuten plus 2 seconden 

p.p.p.p. is het dan nog onbeslist geldt het onderlinge resultaat. Is dit ook gelijk dan geldt ook 

voor de titel de eindstand als bepaald onder A. 

 

Groep A-groep B-groep C-groep D-groep 

1
e
 prijs € 150 € 100 €   75 €   50 

2
e
 prijs € 100 €  75 €   50 €   30 

3
e
 prijs €   75 €   60 €   35 €   25 

4
e
 prijs €   55 €   45 €   30 €   20 

5
e
 prijs €   40 €   30 €   25 €   15 

Ratingprijs €   30 €   20 €   20 €   10 

 

 

Tevens ontvangt de algemene kampioen van de SBO ‘Winnaar groep A’ een wisselbeker  

Alle kampioenen ontvangen een beker.. Bij een gelijk aantal punten worden de geldprijzen gedeeld 

door het aantal winnaars. Komt een deelnemer voor meer prijzen in aanmerking geld de hoogste 

prijs. 

 

Speeltempo:  1.30 uur per persoon per partij, plus 30 seconden per zet. 

 

Aanvang:  van de 2de, 4de en 6de ronde is om 9.30 uur, van de 1ste, 3de, 5de en 7de 

   ronde om 14.00 uur, of minimaal ½ uur na het beëindigen van de vorige partij 

 

Datum:  1ste ronde 12 januari 2013 -  2de en 3de ronde 2 maart 2013  -  

   4de en 5de ronde 23 maart 2013  -    6de en 7de ronde 30 maart 2013.  

 

Locatie:  De Spil, Deldensestraat 84, Borne.  

 

Inschrijving:  Per e-mail:  wedstrijdleider@sboschaak.net 

   Onder vermelding van naam, bondsnummer, telefoonnummer en groep waar 

   je ingedeeld wil/kan worden 

 

Inschrijfgeld:  € 15,00 gepast te voldoen bij aanmelding vóór aanvang van de eerste te  

   spelen ronde.  

 

Aanmelding  Men is verplicht zich voor de eerste ronde aan de zaal aan te melden tussen 

   13.00 en 13.45 uur. Te late aanmelding kan betekenen, dat men de eerste  

   ronde niet wordt ingedeeld. 

mailto:wedstrijdleider@sboschaak.net

