
Moretus open Zwitsers 2023

Organisatie

Het tornooi loopt over 7 ronden,  op iedere vrijdag van 7 april 2023 tot en met 19 mei 2023. 

Speelzalen
Het tornooi zal doorgaan in het Portugesehof, Portugesestraat 1 Hoboken.

Ingang aan de parkeerzijde, parking gelimiteerd gratis beschikbaar via ingang Lage weg.

Tornooiformule
Tornooi in 1 groep geldig voor Belgische ELO-verwerking, gepaard volgens het Zwitsers 
systeem.  Deelnemers moeten aangesloten zijn bij een nationale schaakbond.

Speeltempo: 90 minuten voor de eerste 40 zetten, gevolgd door een extra 30 minuten, met 
een extra toename van 30 seconden per zet vanaf de eerste zet.

Orginele ranking
Alle deelnemers worden initieel gerangschikt volgens hun Belgische elo. Als er geen 
Belgische elo is, dan volgens Fide elo of volgens nationale elo. Niet geklasseerden sluiten 
achteraan aan.

Starttijd
Alle ronden beginnen om 20:00.

Deelname
Deelname is gratis. 

De plaats van organisatie is beperkt tot 60 deelnemers, deelnemers zullen aanvaard worden 
in volgorde van aanmelding.

Registratie kan gebeuren bij Ronny.Liekens1@gmail.com, voor 6 april 2023 20:00u.

Naam, voornaam en Belgisch aansluitingsnummer mededelen; indien geen Belgische 
aansluiting, nationaal aansluitingsnummer+bond vermelden,

De organisatie behoudt het recht deelnemers te weigeren.

Forfaits
De deelnemer die meer dan een uur te laat aan het bord komt verliest de partij met forfait.

Byes

Byes geven het recht op het winstpunt.

Afwezigheden
Spelers zullen niet meer dan 2 afwezigheden kunnen aanvragen. Afwezigheden geven geen 
recht op punten. Afwezigheden kunnen bevestigd worden tot de dag voor de partij tot 20:00.

Niet gefundeerde afwezigheid van de eerste ronde zal resulteren in de uitsluiting van het 
tornooi, ook 2 ronden van niet gefundeerde afwezigheid zal resulteren in de uitsluiting van 
het tornooi. Elke speler die een ronde niet kan spelen zal dit mededelen aan de tornooileider 
ten laatste de dag voor de volgende ronde voor 20:00.

mailto:Ronny.Liekens1@gmail.com


Prijzen

1e plaats: 50 Euro

2e plaats: 40 Euro

3e plaats: 30 Euro

Rating groep 1 : 25 Euro

Rating groep 2 : 25 Euro

De ratingprijzen worden op volgende manier toegekend: De deelnemers worden volgens hun
elorating ingedeeld in 3 groepen van gelijk aantal. Bij ongelijke groepen zal de hogere groep
1 deelnemer meer hebben. De 2 laagste groepen komen elk in aanmerking voor een 
ratingprijs.

Cumuleren van de prijzen is niet mogelijk; de hoogste prijs krijgt voorrang

Mobile telefonie
Als mobiele telefoonapparatuur in de speelzaal wordt gebracht zal deze uitgeschakeld liggen
naast het bord van de speler. Het produceren van een geluid uit het toestel heeft als gevolg 
dat de partij verloren wordt verklaard voor de eigenaar van het toestel.

Paringen
Paringen zullen de dag voorgaand op de partij bekend gemaakt worden om 20:00 op de site 
van https://www.moretus.be

SWAR zal als paringsysteem gebruikt worden.

Het tornooi wordt gespeeld volgens het Zwitsers paringsysteem, met volgend tie 
breaksysteem voor paringen en prijzen.

1. Buchholz: Som van de scores van elke tegenstander van de speler.

2. Median Buchholz 1: Som van de spelers van elke tegenstander van de spelers 
uitgesloten de hoogste en laagste tegenstander van de speler.

3. De meeste overwinningen: Som van de gewonnen partijen (Niet gespeelde partijen 
tellen niet)

4. De meeste partijen met zwart: De som van de met zwart gespeelde partijen (niet 
gespeelde partijen gelden als witte partijen).

5. Gemiddelde ranking van tegenstander met uitsluiting van hoogste en laagste: is 
de som van de ratings van de tegenstanders van de speler (Belgische ELO) gedeeld 
door het aantal tegenstanders. Als een tegenstander geen rating heeft zal de rating 
van laagst gerankte speler in zijn groep tellen.
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