
 

Spelregels KK 2019-2020 

 

Er wordt in 3 groepen gespeeld:  

1. De A-reeks: 5 spelers op basis van ELO, 2 promoties en 1 wildcard.   

2. Een B-reeks: ingedeeld volgens ELO, die gesplitst wordt in een B1- en B2-reeks. De 

winnaar van elke reeks verdient het recht om het volgende jaar in de A-reeks te 

spelen. 

3. Jeugdreeks: een aparte reeks voor jeugdspelers tijdens de jeugduren op 

vrijdagavond (19u – 20u). Dit is een toernooi van 10 ronden gespreid over het hele 

seizoen. Het tempo bedraagt 25 min per persoon. Het Zwitsers paringsysteem zal 

hiervoor gebruikt worden en de start is om 19u05. Na goedkeuring, kunnen 

jeugdspelers ook in de B-reeks meespelen.  

Voor deelname aan het KK geldt een waarborg van €20 euro. Indien men zich aanmeldt en 

niet komt opdagen, wordt een boete van €5 aangerekend en wordt afgehouden van de 

waarborg. 

Men kan ten laatste om 19u45 afmelden voor het KK door op het nummer +32 472 99 71 32. 

Opgelet, dat is wel pas geldig na bevestiging. 

Onderstaande regels gelden en moeten gerespecteerd worden door alle deelnemers van het 

KK.  

• 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.  

• 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 

voorstellendepartij 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.  


