Reglement Open van Wetteren 2022-2023
1. Algemene informatie

Het Open van Wetteren wordt georganiseerd door schaakclub “De Wetterse Vrijpion” op 9
vrijdagen tussen september en april. Het is een open toernooi zonder ELO-verwerking.
Adres: De Poort, Markt 27, 9230 Wetteren
Er wordt gespeeld in één reeks.
Inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier: http://bit.ly/inschrijvingOpenWetteren of
via johanmatthys57@gmail.com.
De inschrijving wordt als definitief beschouwd na betaling van het inschrijvingsgeld op
rekening BE46 4441 6673 8136 (De Wetterse Vrijpion):
A-Reeks met referentie: “OW + naam v/d speler”
Leden DWV
Niet-leden

A-reeks
Gratis + 10 euro waarborg
10 euro + 10 euro waarborg

2. Toernooidetails
Inschrijvingsgeld en waarborg
Het toernooi is gratis voor leden DWV, voor niet-leden bedraagt de inschrijving 10 euro.
Alle spelers betalen een waarborg van 10 euro. Indien een speler afwezig is, zonder dit te
laten weten, wordt 5 euro van de waarborg gehouden. Indien dit meerdere keren gebeurt
wordt de waarborg volledig ingetrokken.
Speeltempo
Het speeltempo bedraagt 60 min +30 sec per zet. Notatie is verplicht.
Paringen en tie-breaks
De paringen worden gemaakt en gepubliceerd ten laatste zondag na de deadline van de
ronde vooraf. Het klassement en de paringen zullen te vinden zijn op de website van de
schaakclub.
De rangschikking en paringen gebeurt met de Swar-software en volgens volgende normen
bij gelijkstand:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Rechtstreekse ontmoeting
Aantal gewonnen partijen
Aantal gespeelde partijen met Zwart
Gemiddelde rating van de tegenstanders
Buchholz

Prijzengeld
Het prijzengeld bedraagt: 60-35-25 euro. Bij gelijke eindstand wordt het prijzengeld gedeeld.
Speciale jeugdprijs voor -12 jaar op 16/09: eerste = 15 euro, naturaprijs voor tweede en
derde.

Speeldata en starttijd
De rondes worden gespeeld op de volgende vrijdagen:
16-sep-22
30-dec-22
03-mrt-23

28-okt-22
27-jan-23
31-mrt-23

02-dec-22
10-feb-23
28-apr-23

De rondes worden gespeeld op de volgende vrijdagen, start om 20h, met mogelijkheid om na
onderlinge afspraak te starten vanaf 19h30 tot 20h30.
Inhaalwedstrijden
Indien een speler niet kan spelen op één van de vooropgestelde data, kan de partij op
voorhand gespeeld worden of ten laatste de vrijdag voor de volgende ronde, mits akkoord
van de tegenstander en toernooileider. Dit geldt ook voor personen die vroeger/later op de
avond willen starten zodat alles vlot kan verlopen.
Indien de zaterdag voor de volgende ronde nog geen uitslag binnen is, wordt de partij die
uitstel gevraagd heeft als verliezende partij beschouwd.

3. COVID19 maatregelen

De maatregelen opgelegd door de verschillende overheden zijn van toepassing. Bij
verandering in de Covidsituatie kan de toernooileiding het toernooi tijdelijk of definitief
schorsen waarbij de eindstand deze zal zijn na een verminderd aantal rondes.

