
Competitieformat  Oost-Vlaamse  Interclub  2020  –  2021    
Het  toernooi  bestaat  uit  2  delen  
●   Herfstcompetitie  met  5  speeldagen  van  oktober  tot  en  met  december,  reeksen  van  6  

ploegen.  
●   Lentecompetitie  met  7  speeldagen  van  februari  tot  mei,  reeksen  van  8  ploegen.  

Wie  eerste  wordt  in  de  herfstcompetitie  stijgt  een  afdeling  voor  de  lentecompetitie,  er  
zijn  geen  dalers  in  de  herstcompetitie.  De  formaliteiten  van  de  lente-competitie  zijn  
nog  onder  voorbehoud  en  zullen  pas  eind  december  worden  vastgelegd.    
Er  zal  sowieso  een  nieuwe  inschrijvingsronde  zijn  voor  3e,  4e  &  5e  afdeling  en  een  
nieuwe  sterktelijst  bij  aanvang  van  de  lente-competitie.  Ploegen  zullen  zich  ook  
sowieso  kunnen  laten  degraderen  of  uitschrijven  zonder  sanctie.  

  
Alle  bepalingen  hierna  zijn  van  toepassing  op  de  herfstcompetitie.  
  
Het  toernooi  vindt  plaats  in  Oost-Vlaanderen,  met  andere  woorden  moeten  alle  lokalen  in  
Oost-Vlaanderen  gelegen  zijn.  Clubs  niet  aangesloten  bij  Liga  Oost-Vlaanderen  kunnen  
ook  meedoen  aan  deze  competitie  voor  hen  geldt  ook  de  veplichting  dat  het  lokaal  in  Oost-
Vlaanderen  gelegen  moet  zijn  en  zij  kunnen  geen  plaats  afnemen  van  een  club  aangesloten  
bij  Liga  Oost-Vlaanderen.  
  
De  toernooiverantwoordelijke  van  Liga  Oost-Vlaanderen  behoudt  zich  het  recht  om  voor  en  
tijdens  het  toernooi  de  regels  te  wijzigen  als  de  wetgeving  mbt  de  covid19  wijzigt.  Hierbij  kan  
zelfs  tot  op  de  dag  zelf  bepaald  worden  om  een  match  te  annuleren  nav  een  covid19  
uitbraak.  

Planning  
7  september:  Start  inschrijvingen    
23  september  18u:  Finale  inschrijvingsdatum  
27  september:  Bekendmaking  reeks-indeling  +  wedstrijdschema  
30  september  18u:  Finalisering  sterktelijst  
  
Speelronden:  
●   4  oktober  om  14u:  Ronde  1  
●   18  oktober  om  14u:  Ronde  2  
●   15  november  om  14u:  Ronde  3  
●   29  november  om  14u:  Ronde  4  
●   13  december  om  14u:  Ronde  5  

  
Reservedata  indien  een  covid19-uitbraak  zijn  data  in  februari  -  maart  2021:  
7  februari  
28  februari  
14  maart    
  
Mits  goedkeuring  van  beide  clubs  en  de  toernooileider  is  het  toegestaan  om  wedstrijden  op  
voorhand  te  spelen  of  zelfs  nadien  te  spelen  maar  wel  voor  13  december  2020.  
  



  

Hoe  inschrijven  ?  
  
Clubs  aangesloten  bij  liga  Oost-Vlaanderen  krijgen  ten  laatste  op  woensdag  9  september  
een  excel  doorgestuurd  welke  moet  ingevuld  worden  tegen  ten  laatste  23  september  2020  
18u.  
  
Clubs  welke  niet  aangesloten  zijn  bij  liga  Oost-Vlaanderen  dienen  een  mail  te  sturen  
naar  volgend  mail  adres:  ov-interclub@schaakligaoostvlaanderen.be  
Hierbij  dienen  volgende  gegevens  vermeld  te  worden:  

-   Naam  Club  
-   Aantal  ploegen  

Info  per  ploeg:  
-   Stamnummer,  naam,  clubnr  &  fide-elo  van  de  4  tem  6  basisspelers  
-   Gewenste  afdeling  
-   Lokaal  

o   Adres  
o   Andere  ploegen  die  daar  ev.  Ook  spelen  
o   Geschikt  voor  mindervaliden  
o   Barwerking  ?  JA/NEE  
o   Bijkomende  lokale  werking  

-   Opmerkingen  
-   Naam,  mailadres  &  gsmnr  van  ploegverantwoordelijke  

De  inschrijving  kan  gebeuren  in  meerdere  mails  (bij  voorkeur),  bijv.  als  één  ploeg  reeds  
definitief  is  en  de  andere  is  nog  onzeker,  graag  doorsturen  zodat  we  het  aantal  ploegen  
kunnen  opvolgen.  
De  deadline  voor  clubs  van  buiten  de  liga  is  23  september  2020  om  23u59.  



  

Reeksindeling,  Sterktelijst  en  Opstelling  
1.   “Definities”  

  
“Basisspeler”  =  speler  die  vast  zit  in  een  team  in  een  bepaalde  reeks,  hij  wordt  bij  
inschrijving  van  het  toernooi  reeds  doorgegeven  (kan  gewijzigd  worden  tem  23  
september).  
Deze  speler  mag  enkel  spelen  in  zijn  team  of  als  reserve  bij  één  of  meerdere  ploegen  in  een  
hogere  afdeling.  
Aan  de  hand  van  de  gemiddelde  fide-elo  van  de  basisspelers  wordt  je  team  verdeeld  in  de  
betreffende  afdeling.  (zie  2.  Bepaling  afdeling)  
Een  basisspeler  kan  meer  of  minder  elo  hebben  dan  de  elo-grenzen  van  zijn  reeks,  zolang  
de  gemiddelde  fide-elo  van  alle  basisspelers  binnen  de  grenzen  blijft.  
Elke  speler  kan  slechts  voor  1  ploeg  als  basisspeler  opgegeven  worden.  
  
“Reservespeler”  =  speler  die  invalt  in  een  team,  deze  speler  moet  niet  op  voorhand  
doorgegeven  worden.  Echter  zijn  de  reservespelers  voor  de  5  ronden  samen  beperkt  tot  4  
reserves  per  ploeg.  
Indien  een  club  twee  ploegen  in  een  reeks  zou  hebben  mag  een  reservespelers  slechts  voor  
één  van  de  twee  ploegen  invallen.  Indien  een  ploeg  twee  ploegen  heeft  in  één  afdeling  maar  
over  meerdere  reeksen  gespreid  dan  mag  de  speler  in  beide  ploegen  invallen.  
  

2.   Bepaling  afdeling  
  
2.1  Aan  de  hand  van  de  doorgegeven  basisspelers  (4,  5  of  6)  wordt  gekeken  naar  de  
gemiddelde  fide-rating  van  1  september  2020  van  de  betrokken  spelers.  
  
Volgende  elogrenzen  zijn  bij  de  vijf  afdelingen  van  toepassing  (**):  
Afdeling  1:  +  2200  elo  (1  reeks)  
Afdeling  2:  2000  -  2199  elo    (2  reeksen)  
Afdeling  3:  1700  -  1999  elo  (4  reeksen)  
Afdeling  4:  1400  -  1699  elo  (+-  4  reeksen,  max  8  reeksen)  
Afdeling  5:  -1400  elo  (+-  4  reeksen,  max  16  reeksen)  
  
2.2  Spelers  zonder  fide-elo  worden  niet  mee  opgenomen  in  de  berekening  van  het  
gemiddelde.    
Vb.  5  basisspelers  met  elo  1800  –  1700  –  1600  –  1500  –  0  elo  =>  gemiddelde  is  1650  elo  
(aangezien  1800  +  1700  +  1600  +  1500)  /  4  =  1650)    
  
2.3  (**)  Na  afsluiting  van  de  inschrijvingen  en  bij  de  opmaak  van  de  indeling  van  de  reeksen  
kan  hiervan  afgeweken  worden  om  een  optimalisatie  van  de  reeksinvulling  om  zoveel  
mogelijk  byes  te  vermijden.  
  
2.4  Clubs  van  Liga  Oost-Vlaanderen  mogen  per  ploeg  maximaal  2  basisspelers  aansluiten  
van  een  andere  liga.  Er  is  geen  beperking  van  clubs  van  Liga  Oost-Vlaanderen  onderling.  
Vb.  Stel  dat  drie  spelers  van  de  Jean  Jaurès  onder  de  vlag  van  de  KGSRL  in  één  ploeg  
spelen  is  dit  geen  probleem.  
  



2.5  Indien  geen  enkele  basisspeler    een  fide-rating  heeft  op  1  september  2020,  zal  de  ploeg  
automatisch  in  vijfde  afdeling  starten.  
  
2.6  Alle  spelers  dienen  aangesloten  te  zijn  bij  de  KBSB.  
  
  

3.   Bepaling  reeksen:  
  
Bij  de  reeksindeling  zal  geprobeerd  worden  om  rekening  te  houden  met  onderstaande  
zaken:  

-   Zoveel  mogelijk  diverse  teams  per  reeks  
-   De  wens  om  samen  of  niet  samen  thuis  te  spelen  van  bepaalde  teams  van  één  club  
-   De  wens  om  de  tweede  ronde  pas  thuis  te  spelen  mbt  de  zoektocht  van  een  lokaal  
-   Zo  weinig  mogelijk  byes  
-   Ploegen  aangesloten  bij  Liga  Oost-Vlaanderen  hebben  een  gegarandeerde  plaats  in  

een  afdeling.  Clubs  van  buiten  de  liga  Oost-Vlaanderen  kunnen  de  vrije  plaatsen  
innemen.  

  
  

4.   Sterktelijst:    
  
4.1  Lijst  spelers  
Voor  clubs  van  Liga  Oost-Vlaanderen  geldt:  
De  sterktelijst  van  een  club  wordt  opgesteld  op  basis  van  alle  aangesloten  spelers  op  30  
september  2020,  aangevuld  met  spelers  van  andere  clubs.  Zij  dienen  allemaal  aangesloten  
te  zijn  bij  de  KBSB.  
  
Voor  clubs  niet  aangesloten  Liga  Oost-Vlaanderen  geldt:  
De  sterktelijst  van  een  club  wordt  opgesteld  op  basis  van  alle  spelers  die  zij  doorgeven  (de  
spelers  mogen  van  meerdere  clubs  zijn,  van  buiten  en  binnen  de  liga).  Zij  dienen  allemaal  
aangesloten  te  zijn  bij  de  KBSB.  
  
Onderstaande  bepalingen  gelden  voor  alle  clubs  
4.2  Alle  spelers  moeten  voorzien  worden  van  een  unieke  quotering.  Twee  spelers  mogen  
nooit  hetzelfde  aantal  elo-punten  hebben.  Voor  elke  speler  mag  de  quotering  met  50  punten  
verhoogd/verlaagd  worden  ten  op  zichte  van  de  fide  elo.  
Opgelet:  deze  +50/-50  regel  geldt  niet  voor  de  bepaling  van  de  gemiddelde  elo  bij  
inschrijving!  
  
4.3  Niet-geklasseerde  spelers  (NC)  kunnen  een  quotering  van  minimaal  1000  en  maximaal  
1500  punten  krijgen.  
  
4.5  Na  indienen  van  de  spelerslijsten  tot  en  met  30  september  2020  kunnen  geen  spelers  
meer  toegevoegd  worden  voor  de  herfstcompetitie.  
  
4.6  De  spelerslijsten  zullen  ten  laatste  één  dag  voor  aanvang  van  de  competitie  
gepubliceerd  worden.  
  
  
  



5.     Ploegopstelling:  
  
5.1  Samenstelling  
De  ploegopstelling  voor  het  gehele  seizoen  wordt  gemaakt  aan  de  hand  van  max  8-10  
spelers,  er  is  keuze  uit:  

-   4  tem  6  basisspelers  
-   2  reserves  welke  voldoen  aan  de  bovengrens(*)  &  ondergrens(*)  van  de  reeks  
-   2  reserves  welke  voldoen  aan  de  bovengrens(*)  

  
Het  aantal  reservespelers  blijft  op  4  staan  ongeacht  hoeveel  basisspelers  er  voor  die  ploeg  
gekozen  zijn.  Basisspelers  kunnen  ook  reservespeler  zijn  in  een  hogere  reeks.  
  
(*)  Voor  de  bovengrens  &  ondergrens  van  een  reservespeler  te  bepalen  wordt  gekeken  naar  
zijn  (aangepaste)  elo  van  de  sterktelijst.  
  
Vb.  Voor  –  1400  tem  –  1700:  
  
Basisspeler  1      1800  
Basisspeler  2        1750  
Basisspeler  3        1600  
Basisspeler  4      1600  
Basisspeler  5  (optioneel)    1300  
Basisspeler  6  (optioneel)      1500  
Reservespeler  1400  –  1700  elo  (niet  gekend  bij  inschrijving)  
Reservespeler  1400  –  1700  elo  (niet  gekend  bij  inschrijving)  
Reservespeler  1000  –  1700  elo  (niet  gekend  bij  inschrijving)  
Reservespeler  1000  –  1700  elo  (niet  gekend  bij  inschrijving)  
  
Met  andere  woorden,  hoe  meer  basisspelers  echt  spelen,  hoe  veiliger  het  is  om  geen  forfaits  
te  hebben  aangezien  de  reservespelers  beperkt  zijn.  
  
5.2  De  basisspelers  worden  opgegeven  bij  inschrijving  en  kunnen  ten  laatste  tot  23  
september  gewijzigd  worden.  
  
5.3  De  reservespelers  dienen  niet  te  worden  opgegeven  bij  inschrijving,  zij  worden  
“genoteerd”  indien  zij  meespelen.  Hier  moet  men  geen  verwittiging  of  info  vooraf  van  geven.  
Indien  een  reservespeler  niet  voldoet  aan  de  eisen  of  als  het  aantal  reserves  overschreden  
wordt  zal  de  partij  alsnog  als  verloren  verklaard  worden.  Mocht  er  in  één  ploeg  2  reserves  
zijn  waarbij  door  beiden  te  spelen  één  overschrijving  plaatsvindt,  zal  het  laagste  bord  
verliezen  naar  aanleiding  van  overtreding  van  de  regels.  
  
Vb:  In  4e  afdeling  speelde  reeds  1  keer  een  reservespeler  met  1302  elo-speler  (minder  dan  
de  ondergrens,  1400,  van  de  reeks)  mee.    
In  ronde  drie  spelen  er  op  bord  drie  en  vier  twee  andere  reservespelers  mee  met  1301  en  
1300  elo.  Dan  verliest  het  vierde  bord,  aangezien  hij  wordt  aanzien  als  derde  reserve  speler  
onder  de  1400  elo.  
  
  
  
  



5.4  De  ploegvolgorde  is  aan  de  hand  van  de  volgorde  van  de  sterktelijst.  
  
5.5  NC’s  mogen  enkel  basisspeler  zijn  in  4e  en  5e  afdeling.  (zij  kunnen  wel  reservespeler  zijn  
in  hogere  reeksen)  
  
5.6  De  gemiddelde  elo  van  een  ploeg  mag  nooit  hoger  zijn  dan  de  gemiddelde  elo  van  een  
hogere  afdeling.  
  
5.7  Bij  fouten  in  de  opstelling  verliest  de  te  laag  opstelde/niet-gerechtigde  speler  de  partij  
met  forfait  als  resultaat  in  deze  ploegencompetitie.  Het  resultaat  wordt  evenwel  behouden  
voor  de  ratingverwerking.  
  
5.8  Een  speler  kan  nooit  opgesteld  worden  in  2  ontmoetingen  die  oorspronkelijk  op  hetzelfde  
moment  voorzien  zijn.  
  

Lokaal  en  speelvoorwaarden  (Locatie,  Tempo,  Elo,  …)  
  
6.1  Het  lokaal  moet  gelegen  zijn  op  het  grondgebied  van  Oost-Vlaanderen  met  volgende  
voorwaarden:  
  

-   Mondmasker  verplichting  in  de  volledige  speelzaal  
-   Er  is  een  plaats  waar  handen  kunnen  gewassen  worden  en/of  handen  ontsmet  

worden.  Deze  plaats  is  voldoende  ruimt  voorzien  voor  het  aantal  clubs  dat  er  
gelijktijdig  zullen  thuis  spelen.  

-   Iedere  speler  is  verplicht  voor  en  na  de  partij  zijn  of  haar  handen  te  wassen  of  
ontsmetten.  

-   Spelers  lopen  enkel  rond  voor  essentiële  verplaatsingen:  bar,  toilet.  Rondlopen  in  het  
speelgebied  kan  niet!  

-   Minimum  Speelruimte:  per  speler  dient  er  4m2  voorzien  te  worden,  indien  twee  of  
meerdere  ploegen  in  dezelfde  ruimte  spelen  dient  er  4m2  extra  ruimte  voorzien  te  
worden,  maw  

-   voor  1  ploeg:  2x4  spelers  x  4m2  =  32m2  
-   voor  2  ploegen  2x2x4  spelers  x  4m2  +  4m2  extra  =  68m2  
-   voor  3  ploegen  3x2x4  spelers  x  4m2  +  8m2  extra  =  104m2  

-   De  optie  om  met  twee  borden  te  spelen  voor  één  partij  is  steeds  mogelijk.  De  speler  
in  kwestie  die  dit  wil  zal  zelf  een  2e  bord  voorzien  als  hij/zij  op  verplaatsing  speelt.  
Als  hij/zij  thuis  speelt  voorziet  de  thuisploeg  twee  borden.  De  ploegkapitein  verwittigt  
de  ploeg  in  kwestie  ten  minste  24  uur  op  voorhand,  hij  moet  hierbij  een  bord  nr.  
doorgeven,  echter  geen  naam  van  een  speler.  

-   Volg  de  aanwijzingen  die  op  voorhand  of  op  de  speellocatie  gemeld  worden.  
-   Als  er  (lokale)  verstrengingen  van  de  maatregelen  zijn  waardoor  er  niet  kan  gespeeld  

worden  dan  worden  deze  rondes  uitgesteld.  Of  de  optie  toegelaten  om  naar  een  
ander  lokaal  uit  te  wijken.  

  
De  Toernooiverantwoordelijke  van  Liga  Oost-Vlaanderen  behoudt  zich  het  recht  om  deze  
veiligheidsvoorschriften  te  verstrengen  of  versoepelen  indien  de  wetgeving  wijzigt.  
  
  



6.2  Startuur,  Speeltempo  &  verzuimtijd  
Alle  partijen  starten  telkens  om  14u00.  Het  fischertempo  voor  alle  partijen  bedraagt  90  min.  
voor  40  zetten  gevolgd  door  30  min.  voor  de  rest  van  de  partij  met  toevoeging  van  30  sec.  
per  zet  vanaf  zet  1.  
Dit  startuur  kan  mits  goedkeuring  van  de  beide  ploegen  en  toernooileider  anders  zijn.  
  
De  verzuimtijd  bedraagt  max.  1  uur  na  het  vastgelegde  startuur.  
  
6.3  Ratingverwerking  
De  partijen  tellen  mee  voor  Fide  en  nationale  elo-verwerking.  
Deze  partijen  tellen  mee  voor  de  ratingverwerking  van  1  januari.  (Dus  niet  maandelijks  bij  
Fide!)  
  
6.4  Scheidingssysteem  

1.   Matchpunten  (2  bij  ploegwinst,  1  bij  gelijkspel,  0  bij  verlies)  
2.   Bordpunten  (1  bij  winst,  0,5  bij  remise,  0  bij  verlies)  
3.   Winnaar  onderling  duel  (voor  promotie)  
4.   Testwedstrijd  (formaliteiten  vastgelegd  door  de  TV  van  de  liga  OVL)  (voor  promotie)  

  
6.5  Verwerking  uitslagen  
Van  elke  thuisploeg  wordt  verwacht  dat  de  resultaten  voor  24u  van  de  speeldag  zelf  
ingevoerd  zijn  in  de  daarvoor  bestemde  google-forms  voor  de  resultaten.  
Van  elke  uitploeg  wordt  verwacht  dat  de  resultaten  voor  10u  van  de  dag  na  de  speeldag  zelf  
ingevoerd  zijn  in  de  daarvoor  bestemde  google-forms  voor  de  resultaten.  
  
6.6  Barwerking:  
Er  is  geen  verplichte  barwerking.  Wel  wordt  gevraagd  indien  er  geen  barwerking  zal  zijn  
dit  doorgegeven  wordt  bij  de  inschrijving  ofwel  dit  tijdig  (min  24u  op  voorhand)  aan  de  
tegenstander  te  laten  weten.  
  
6.7  Artikel  38  “Lokaal  en  speelvoorwaarden,  wedstrijdvereisten  en  voorbehoud”  van  de  
KBSB  is  van  toepassing  bij  de  Liga  OVL  Interclub,  met  name:  

a.   De   thuisploeg   dient   te   zorgen   voor   een   lokaal  met  normale   speelvoorwaarden.   Zij  
zorgt  er  voor  dat  spellen,  borden,  klokken  en  notatieformulieren  klaar  staan  op  het  
voorziene  aanvangsuur  van  de  partijen.  Bij  de   inschrijving  voor  de  competitie  wordt  
elke  club  verplicht  een  aantal  inlichtingen  over  de  toegankelijkheid  van  zijn  lokaal  in  te  
dienen.  Er  zal  o.a.  vermeld  worden  of  het  speellokaal  voor  motorisch  mindervaliden  
zoals  rolstoelpatiënten  gemakkelijk  toegankelijk  is.  De  precieze  inlichtingen  die  dienen  
ingediend   te   worden,   zullen   door   de   Verantwoordelijke  Oost-Vlaamse   Toernooien  
bepaald  worden  in  de  jaarlijkse  aankondiging  van  de  Oost-Vlaamse  interclubs  die  aan  
de  clubs  de  data  en  de  inschrijvingsmodaliteiten  vermeldt.  

b.   Het  aanvangsuur  van  de  ontmoeting  moet  strikt  nageleefd  worden.  
c.   Elke  thuisploeg  waarvan  het  materiaal  niet  tijdig  klaar  staat  zal  de  vertraging  ten  laste  

moeten  nemen.  Deze  tijd  zal  afgetrokken  worden  van  de  bedenktijd  van  alle  spelers  
van  de  thuisploeg.  

d.   De  gebruikte  klokken  moeten  van  een  door  de  FIDE  erkend  model  zijn.  
e.   De  ploegkapitein  mag  slechts  tussenkomen  om  een  voorstel  van  remise  vanwege  

zijn  speler  goed  te  keuren  of  af  te  wijzen.  Hij  heeft  niet  recht  om  vb.  op  het  vallen  van  
een  vlag  te  wijzen.  

g.   De  thuisploeg  dient  voldoende  notatieformulieren  ter  beschikking  te  stellen  voor  alle  
spelers.   Voor   partijen   uit   eerste   afdeling   worden   doorslag-notatieformulieren   ter  



beschikking   gesteld   (aan   te   vragen   bij   de   voorzitter   van   de   Commissie   van  
Internationale  Scheidsrechters  (CIS)).  

h.   De  thuisclub  dient  de  laatste  versie  van  de  Engelstalige,  Nederlandstalige,  
Franstalige  en  Duitstalige  FIDE-reglementen  aanwezig  te  hebben  in  het  clublokaal,  
alsook  de  laatste  versie  van  de  KBSB-wedstrijdreglementen.  

j  .                  Ieder  voorbehoud  vanwege  de  bezoekers  omtrent  het  lokaal,  de    speelvoorwaarden,    
de   wedstrijdvereisten   en   andere   moet   voor   aanvang   van   de   wedstrijd   schriftelijk  
geformuleerd  worden  en  door  de  kapitein  van  de  thuisploeg  mede  ondertekend  worden  
voor  kennisname.  Voorbehoud  nopens  feiten  die  zich  voordoen  tijdens  de  wedstrijd  
dienen  zo  vlug  mogelijk  op  dezelfde  wijze  te  worden  behandeld.  Dit  document  dient  
binnen  de  drie  werkdagen  bij  de  Verantwoordelijke  Oost-Vlaamse  Toernooien  toe  te  
komen.  Het  ondertekenen  is  puur  voor  kennisname  en  houdt  geen  schuldbekentenis  
of   dergelijke   in.   Daarom   mag   dit   nooit   geweigerd   worden.   Indien   volgens   de  
ondertekenaar  de  neergeschreven  versie  niet  strookt  met  zijn  versie,  dan  dient  hij  zijn  
versie  eveneens  op  te  schrijven,  die  te   laten  ondertekenen  door  de  tegenpartij  voor  
kennisname  en  die  in  dezelfde  termijn  op  te  sturen  naar  de  Verantwoordelijke  Oost-
Vlaamse  Toernooien.  

  
6.7  Arbitrage    
  
Per  ontmoeting  dient  er  steeds  een  verantwoordelijke  van  de  ontmoeting  te  zijn.  Eenzelfde  
persoon  kan  ook  verantwoordelijk  zijn  voor  meerdere  ontmoetingen.  
  
Verantwoordelijke  van  de  ontmoeting  
De  ploegkapiteins  dienen  voor  aanvang  van  de  wedstrijden  in  onderling  overleg  met  gezond  
verstand  te  bepalen  wie  in  hun  wedstrijd  de  taak  van  wedstrijdleider  op  zich  neemt.  
Het  liefst  dienen  deze  taken  overgenomen  te  worden  (in  die  volgorde)  door  een  persoon  die  
niet   dient   te   spelen   of   door   een   erkende   wedstrijdleider.   Indien   er   geen   bereidwillige  
wedstrijdleider  of  andere  persoon  gevonden  wordt,  dan  dient  één  van  de  twee  ploegkapiteins  
deze   taak   op   zich   te   nemen.   Indien   de  ploegkapitein   van  de   uitploeg   bij   aanvang   van   de  
wedstrijd  aanwezig  is,  dan  is  hij  de  verantwoordelijke  van  de  ontmoeting;;  indien  afwezig,  dan  
neemt  de  ploegkapitein  van  de  thuisploeg  deze  taak  op  zich.  
De   verantwoordelijke   van   de   ontmoeting   mag   echter   enkel   ingrijpen   om   een   normaal  
spelverloop  mogelijk  te  maken  of  in  gevallen  waar  hij  gevraagd  wordt.  (Dus  niet  zelf  ingrijpen  
bij  het  vallen  van  een  vlag  of  bij  een  onreglementaire  zet  of  …).  
In  geval  de  verantwoordelijke  van  de  ontmoeting  een  speler  is,  dan  mag  in  geval  hij  dient  in  
te  grijpen,  zijn  klok  stilgezet  worden.  
  
Indien  een  club  niet  akkoord  gaat  met  een  beslissing  van  de  verantwoordelijke  van  de  
ontmoeting,  kan  hij,  binnen  de  5  werkdagen,  in  beroep  gaan  bij  de  Verantwoordelijke  Oost-
Vlaamse  Toernooien.  
  
Volgende  praktische  schikkingen  zijn  ook  van  toepassing:  
·   De  scheidsrechter  of  de  verantwoordelijke  van  de  ontmoeting  moet  alles  doen  om  
het  theoretische  beginuur  van  de  partijen,  dat  door  de  Verantwoordelijke  Oost-Vlaamse  
Toernooien  voor  de  competitie  wordt  vastgesteld,  te  respecteren.  Indien,  voor  redenen  
onafhankelijk  van  zijn  wil,  dit  theoretisch  beginuur  niet  gerespecteerd  kan  worden,  beslist  de  
scheidsrechter  of  de  verantwoordelijke  van  de  ontmoeting  over  het  effectieve  beginuur  van  
de  partijen  en  over  het  verminderen  van  de  tijden  op  de  klok,  indien  de  witspeler  afwezig  is,  
zijn  klok  in  werking  gesteld  te  worden,  ook  al  is  de  zwartspeler  niet  aanwezig;;  indien  de  



witspeler  aanwezig  is  en  de  zwartspeler  afwezig,  dan  wordt  de  klok  van  de  zwartspeler  in  
werking  gesteld,  nadat  de  witspeler  zijn  zet  heeft  uitgevoerd.  
·   Een  scheidsrechter  of  verantwoordelijke  van  de  ontmoeting  kan  een  wedstrijd  
vanwege  onaanvaardbare  spelcondities  niet  laten  doorgaan.  Hij  dient  dan  per  ontmoeting,  
een  rapport  op  te  stellen,  ondertekend  door  de  twee  ploegkapiteins  en  op  te  sturen  naar  de  
Verantwoordelijke  Oost-Vlaamse  Toernooien.  Deze  zal  dan  een  beslissing  nemen  omtrent  
het  herspelen  of  het  verloren  verklaren  van  de  ontmoeting  of  hij  zal  eender  ander  passende  
beslissing  nemen.  
  

Inschrijvingsgeld,  prijzengeld,  boetes  en  overige  
    
7.  Inschrijvingsgeld  &  prijzengeld  Herfstcompetitie  
  
Bij  gelijkstand  voor  de  eerste  plaats  wordt  er  een  testmatch  gespeeld  indien  na  
matchpunten,  bordpunten,  en  onderling  duel  er  geen  afscheiding  is.  
Geldprijzen  worden  steeds  gedeeld  bij  gelijk  aantal  matchpunten  en  bordpunten.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



8.  Sancties  /  Boetes  
  
8.1    Forfaits  
a.  Onder  forfait  verstaat  men  elke,  om  welke  reden  ook,  niet  gespeelde  partij  of  gespeeld  in  
onregelmatige  omstandigheden  behalve  bij  officieel  uitstel  door  de  Verantwoordelijke  Oost-
Vlaamse  Toernooien  of  bij  verschuiving  wegens  niet  te  voorziene  omstandigheden,  
aanvaard  door  de  Verantwoordelijke  Oost-Vlaamse  Toernooien.  
b.  Voor  elke  forfait  op  een  bord  krijgt  de  club  een  boete  waarvan  het  bedrag  bepaald  
wordt  door  de  raad  van  bestuur  van  Liga  Oost-Vlaanderen.  Voor  een  ploeg  die  zich  aanbiedt  
met  minder  dan  de  helft  van  de  vereiste  spelers  wordt  forfait  toegepast,  in  dat  geval  gaat  het  
om  een  ploegforfait.  
c.  Op  elk  ploegenforfait  in  een  ronde  staat  een  boete,  waarvan  het  bedrag  bepaald  wordt  
door  de  raad  van  bestuur.  
Uitzonderlijk  kan  worden  afgeweken  van  de  maatregelen,  voorzien  in  de  
voorgaande  alinea's,  wanneer  de  betrokken  speler  of  ploeg  kan  bewijzen  dat  dit  
forfait  te  wijten  is  aan  uitzonderlijke  omstandigheden,  onafhankelijk  van  haar  wil  
(bijv.  onverwachte  wagenpech,  verkeersongeval,  enz.).  In  dit  geval  moet  het  
verzoek  tot  niet-toepassing  van  voormelde  maatregelen  door  de  club  gericht  
worden  aan  de  Verantwoordelijke  Oost-Vlaamse  Toernooien,  binnen  de  acht  dagen  
volgend  op  de  ontmoeting.  
In  geval  bij  een  ploegenforfait  het  verzoek  aanvaard  wordt  kan  de  ontmoeting  gespeeld  
worden  op  een  nieuwe  datum  die  door  de  Verantwoordelijke  Oost-Vlaamse  Toernooien  
zal  bepaald  worden.  
  
8.2  Een  aangekondigde  forfait  
a.  Een  aangekondigde  forfait  wordt  steeds  per  mail  gedaan  naar  de  ploegverantwoordelijke  
van  de  tegenstander  en  met  het  mailadres  ov-interclub@ligaoostvlaanderen.be  .  Hierbij  
wordt  steeds  bevestiging  gevraagd  aan  de  tegenstander  als  ontvangstbevestiging.  Indien  de  
forfait  minder  dan  24  uur  voor  de  match  geweten  is  dient  naast  bovenstaande  de  
tegenstander  ook  nog  telefonisch  gecontacteerd  te  worden.  
  
8.3  Overzicht  boetes  

  
  
De  toernooi-verantwoordelijke  van  Liga  Oost-Vlaanderen  behoudt  zich  het  recht  om  boetes  
kwijt  te  schelden,  hij/zij  dient  dit  gemotiveerd  te  doen.  
  
  



9.  GSM  /  Smartphones  /  Elektronische  aparaten  /  …  
  
In  de  Oost-Vlaamse  Interclub    mag  een  speler  tijdens  zijn  partij  een  mobiele  telefoon  of  
ander  elektronisch  communicatiemiddel  uitgeschakeld  op  eigen  risico  in  de  speelzaal  
meebrengen,  maar  hij  mag  deze  niet  op  zich  dragen.  Mogelijke  voorbeelden  zijn  langs  het  
bord,  in  zijn  jas  (die  aan  de  kapstok  of  aan  zijn  stoel  hangt)  of  in  een  (hand)tas.  Uiteraard  
mogen  deze  toestellen  (al  dan  niet  via  de  jas  of  (hand)tas)  tijdens  de  partij  niet  meegenomen  
worden  buiten  de  speelzaal.  
  
Indien  wordt  vastgesteld  dat  een  speler  tijdens  zijn  partij  toch  zo’n  toestel  op  zich  draagt  
zonder  toestemming  van  de  arbiter,  dan  verliest  hij  de  partij  en  zijn  tegenstander  wint.  Indien  
vastgesteld  wordt  dat  zo’n  toestel  niet  uitgeschakeld  in  de  speelzaal  is,  dan  krijgt  de  
spelende  eigenaar  10  minuten  in  mindering  bij  de  eerste  keer  en  verliest  deze  de  partij  bij  de  
volgende  keer.  Indien  er  hierdoor  een  tijdsoverschrijding  voorkomt,  dan  verliest  hij  de  partij  
en  het  resultaat  van  zijn  tegenstander  wordt  door  de  arbiter  bepaald.    
  
Indien  in  alle  voorgaande  gevallen  een  default-time  is  voorzien  en  een  speler  betreedt  de  
speelzaal  na  het  begin  van  de  partij,  dan  mag  hij  zich  nog  in  regel  stellen  met  betrekking  tot  
de  mobiele  telefoon  of  andere  elektronische  communicatiemiddel  voordat  hij  zijn  eerste  zet  
doet.  
  
  
10.  Onvoorziene  zaken  &  niet-vermelde  zaken  in  dit  reglement  
  
De  FIDE-regels  zijn  van  toepassing  met  uitzondering  de  afwijkingen  die  in  bovenstaande  
artikels  vermeld  staan.  
  
De  toernooiverantwoordelijke  van  Liga  Oost-Vlaanderen  behoudt  zich  het  recht  om  een  
beslissing  te  kunnen  nemen  voor  alle  onvoorziene  zaken  en  niet-vermelde  zaken  in  dit  
reglement  en  welke  zaken  niet  door  de  FIDE  werden  verplicht.  
  
  
11.  Klachten  
  
Klachten  zullen  kunnen  ingediend  bij  iedere  bestuurder  van  de  LIGA  Oost-Vlaanderen  of  de  
toernooiverantwoordelijke  van  Liga  Oost-Vlaanderen.  Klachten  worden  bij  voorkeur  ten  
laatste  ingeidend  7  dagen  na  de  gebeurtenis.  Het  mailadres  waar  de  klacht  bij  voorkeur  naar  
verstuurd  wordt  is  ov-interclub@schaakligaoostvlaanderen.be.  


