
Spelregels Clubkampioenschap  
 

Hieronder volgen kort enkele regels die te allen tijde gerespecteerd dienen te worden door beide               

spelers. De elo-verwerking gebeurt volgens regels van de FIDE.  

 

● Het tempo bedraagt 1u30 + 30”/zet vanaf zet 1. 

● De zwartspeler start de klok en beslist over de positie ervan.  

● Een speler moet zijn klok indrukken met dezelfde hand als waarmee hij zijn zet deed. Het is                 

niet toegelaten een vinger op of boven de knop te houden.  

● De spelers dienen de schaakklok juist en met zachtheid te behandelen. Het is verboden er op                

te slaan, hem op te tillen of om te gooien. Onjuiste behandeling van de klok wordt na                 

verwittiging bestraft met verlies van de partij. 

● Elke speler dient de volledige partij te noteren, ook al komt men in tijdnood. 

● Als de tijd van een speler verstreken is, verliest hij de partij. Als de stelling echter zodanig is                  

dat de tegenstander de koning van de speler nooit mat kan zetten, door welke reeks               

reglementaire zetten dan ook (zelfs bij het slechtst mogelijke tegenspel), dan is de partij              

remise. 

● Elektronische apparaten zoals gsm’s dienen op stil te staan of uitgeschakeld. De partij kan              

opgeëist worden in geval deze regel niet gerespecteerd wordt. 

● Beide spelers dienen elkander te respecteren, dit geldt ook voor toeschouwers. Tijdens de             

partij wordt er gezwegen, zowel door toeschouwers als spelers. Indien een speler vindt dat              

hij/zij lastig gevallen wordt, kan hij dit melden bij de arbiter.  

● De uitslag dient gemeld te worden bij de toernooileider.  

● Bij een remise-aanbod kan de speler die het aanbod ontvangt, eisen dat de voorstellende              

partij eerst zijn zet speelt. Een remise-aanbod blijft 1 beurt geldig. 

● De regel van het aangeraakte stuk is geldig. Dit geeft een speler het recht om de                

tegenstander te verplichten te spelen met het eerst aangeraakte stuk. Dit kan zowel een              

eigen stuk zijn als een van de tegenstander.  

● Indien een speler zich terugtrekt uit de competitie, worden de gespeelde partijen            

doorgegeven aan de Belgische schaakbond voor de elo-verwerking en de behaalde punten            

worden behouden. De punten die door anderen gescoord werden in partijen tegen zulke             

personen vervallen.  

● Indien er door omstandigheden partijen niet afgewerkt kunnen worden, zal de partij            

afgebroken worden. Dat gebeurt als volgt. Er zijn formulieren waarop het volgende zal             

ingevuld worden: de stelling (met de coördinaten van de stukken), de tijd van de klok (beide                

kanten), laatste zet en de hoeveelste zet dit was. Dan worden beide partijformulieren en het               

zonet ingevulde papier opgeborgen en in een enveloppe gestoken. Bij de vederzetting van             

de partij, wordt het bord opgezet zoals verlaten, de klokken goed gezet en wordt er verder                

gespeeld. Indien het op voorhand geweten is dat men bv. maar tot 22 uur kan schaken, dient                

dit vóór de partij vermeld te worden aan de tegenpartij. De speler die wenst de partij af te                  

breken, houdt zelf de tijd in het oog. De datum van de inhaalwedstrijd wordt in samenspraak               

met Nando georganiseerd.  


