
REGLEMENT NEVENTORNOOI 
4/5/2016 

1.  Deelname 
 
Ieder lid van Schaakkring Moretus mag in principe deelnemen aan het neventornooi.  Als er 
gegronde redenen zijn kan het bestuur wel iemand die wenst deel te nemen aan het 
neventornooi weigeren. Andere spelers mogen deelnemen mits toelating van het bestuur.  
Deelnemers verklaren zich akkoord met deze reglementen. 
 
2.  Kalender 
 
Het neventornooi wordt gespeeld van september tot juni.  De tornooileider stelt een aantal 

speeldagen vast.  Deze kunnen samenvallen met speeldagen van het bekertornooi of met 
inhaaldagen van het clubkampioenschap. 
 
3.  Tornooiformule 
 
1. Tornooi met variabel aantal te spelen ronden. Per avond worden er 2 partijen gespeeld. 
2. Spelers die wensen deel te nemen dienen zich op de speeldag zelf bij de tornooileiding aan 

te melden voor 20u. De tornooileiding kan hierop een uitzondering toestaan. 
3. Om 20u worden de partijen van de eerste ronde bepaald door loting. In de tweede ronde 

spelen de spelers met gelijke punten (uit de eerste partij) in de mate van het mogelijke 
tegen elkaar bepaald door loting. Het is mogelijk dat een speler tijdens het tornooi 
meerdere keren, maar niet dezelfde avond, tegen dezelfde tegenstander speelt (en 
mogelijk met dezelfde kleuren). 

4. Indien een oneven aantal spelers zich aanbiedt op een speeldag, is één speler “bye”. 
 
4.  Aanvangsuur 
 
De tornooileider of een door hem aangeduide vervanger brengt de klokken op gang om 20u00. 
 
5.  Tempo 

 
60 minuten K.O. (rapid-reglement). 
 
6.  Rangschikking 
 
Er wordt als volgt punten toegekend: 
Winst = 4 punten.  Bye = 3 punten.  Remise = 2 punten.  Verlies = 1 punt. 

Het individueel resultaat van elk Moretuslid, behaald in de Zilveren Toren competitie, telt mee 
voor het Neventornooi, en krijgt volgende puntenwaardering: winst/forfait = 8 pt, remise = 4 
pt,  verlies = 2 pt.  Als een speler op dezelfde dag zowel Zilveren Toren als Neventornooi 
speelt dan telt enkel het resultaat van de Zilveren Toren partij mee voor de rangschikking 
van het Neventornooi. Een Zilveren Toren partij op een andere weekdag dan de vrijdag telt 
altijd mee voor het Neventornooi. De speler met de meeste punten wint het neventornooi.  Bij 

gelijkheid van punten geldt achtereenvolgens: aantal gewonnen partijen, resultaat van de 
onderlinge partij(en). 
 
7. Bijkomende bepalingen 
 
1. Alle situaties die niet beschreven zijn in de reglementen, maar die toch een beslissing 

vereisen zullen door de tornooileider (of dienstdoende tornooileider) naar best vermogen 
en zonder vooroordelen opgelost worden. 

2.  Tegen een beslissing van de tornooileider kan in beroep gegaan worden bij het bestuur. 
Het bezwaar dient schriftelijk en ten laatste 14 dagen na de feiten bij de secretaris 
ingediend. 

3. De partijen worden niet doorgestuurd voor eloverwerking. 
 
 


