
 

 

 
 

 

 
Oscar Romero - 

Open Hoorns schaakkampioenschap 
tevens persoonlijk kampioenschap NHSB 

 
Toernooireglement 

    
 

1. Het Oscar Romero Open Hoorns schaakkampioenschap, tevens persoonlijk kampi-
oenschap NHSB, wordt georganiseerd door de Hoornse Schaakvereniging Caïssa-
Eenhoorn, in samenwerking met Tabor College, Oscar Romero. 
 

2. Er wordt gespeeld volgens het FIDE-reglement tenzij daarvan in dit reglement 
wordt afgeweken. 
 

3. Het toernooi wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem in zes ronden. Indeling 
geschiedt volgens "Zwitsers op rating". 
Voor de indeling wordt gebruik gemaakt van een door de organisatie gekozen inde-
lingsprogramma. 
 

4. Voor de bepaling van de rating wordt gebruik gemaakt van de meest recente 
KNSB-ratinglijst. Wanneer een speler geen KNSB-rating heeft maar wel een FIDE-
rating dan wordt de FIDE-rating gebruikt. Voor spelers zonder KNSB-rating en zon-
der FIDE-rating wordt de rating geschat; spelers met alleen een buitenlandse rating 
wordt verzocht deze bij inschrijving door te geven. 
 

5. Bij meer dan 80 deelnemers wordt het toernooi gespeeld in drie groepen. Bij meer 
dan 40 deelnemers maar minder dan 80 wordt het toernooi gespeeld in twee groe-
pen, bij 40 of minder spelers wordt er gespeeld in één groep. 
 

6. Alle resultaten zullen worden doorgegeven aan de ratingcommissie van de KNSB. 
 

7. Het speeltempo bedraagt 80 minuten per persoon voor de gehele partij, vermeer-
derd met 30 seconden increment per zet vanaf zet één. 
Noteren is gedurende de gehele partij verplicht, ook als de resterende bedenktijd 
minder dan vijf minuten is. 
 

8. Het is eenieder verboden om een mobiele telefoon of andere elektronische appara-
tuur in het spelersgebied bij zich te hebben, tenzij ze volledig zijn uitgeschakeld. 
(In bijzondere gevallen kan de wedstrijdleider aan een speler voor de partij toe-
stemming verlenen om een mobieltje aan te hebben staan.) Afgaan van de telefoon 
van een speler tijdens de partij wordt bestraft met verlies van de partij. Vals spelen 
(met of zonder dergelijke apparaten) wordt bestraft met diskwalificatie. 
 

9. Een speler, die meer dan 60 minuten na het officiële begintijdstip van een bepaalde 
ronde voor het eerst aan het bord verschijnt, verliest de partij, tenzij hij vooraf-
gaand aan de partij hiervoor toestemming heeft gekregen van de wedstrijdleider. 
De wedstrijdleider kan hiervan ten gunste van de te laat komende speler afwijken 



 

 

als de wedstrijdleider hiervoor redelijke termen aanwezig acht. 
 

10. Voor een verhindering wordt alleen een 0,5 punt vergoeding toegekend als 
• De verhinderde speler nog niet eerder zo'n vergoeding heeft gehad. 
• Het een verhindering betreft in een van de eerste vier ronden. 
• De verhindering tijdig aan de wedstrijdleider is doorgegeven: 

• Voor ronde 1: Uiterlijk de donderdag voor aanvang van het toernooi. 
• Voor ronde 2: Voor de aanvang van ronde 1 
• Voor ronde 3: Voor de aanvang van ronde 2 
• Voor ronde 4: Voor de aanvang van ronde 3 

 
Voor alle andere verhinderingen wordt geen vergoeding toegekend. Met nadruk 
wordt erop gewezen dat een verhindering die te kort voor aanvang van de betref-
fende ronde wordt doorgegeven nooit een vergoeding krijgt. 
 
Wie verhinderd is maar nalaat zich af te melden wordt geacht zich te hebben terug-
getrokken voor de rest van het toernooi. 
 

11. Voor aanvang van de partij draagt de witspeler er zorg voor, dat de stukken in de 
beginstand worden geplaatst. 
De witspeler draagt er zorg voor dat na afloop van de partij de stukken in de begin-
stand worden geplaatst en de uitslag wordt doorgegeven aan de wedstrijdleider. 
 

12. Een overwinning wordt beloond met 1 punt; een remise met 0,5 en een nederlaag 
met 0 punt. 
 

13. De eindstand wordt per groep bepaald door: 
a. Behaald aantal punten. 
b. Onderling resultaat (mits alle gelijk geëindigde spelers tegen elkaar gespeeld 

hebben). 
c. Weerstand score. 
d. Sonneborn-Berger score. 
e. Progressieve score. 
f. Loting 

 
14. Bij een gelijk aantal punten (zoals vermeldt in 13.a) worden geldprijzen gedeeld 

met uitzondering van ratingprijzen en het kampioenschap van de NHSB. 
 

15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider. 
 

16. Geschillen zullen worden beslist door de wedstrijdleider, waar mogelijk in goed 
overleg met de spelers. De beslissing van de wedstrijdleider is definitief. 
 

 



 

 

Speellocatie: 
Tabor College, locatie Oscar Romero 
Bouwsteen 1 
1625 PD  Hoorn 
Oscar Romero is een rookvrije school. Roken is in het schoolgebouw en op het 
schoolterrein niet toegestaan. 
 

Speeldagen: 
Vr 26 augustus t/m zo 28 augustus 2022. 
Alle deelnemers dienen zich op de vrijdagavond tussen 18.15 en 18.45 uur present 
te melden bij de organisatie. 
 

Tijdschema: 
Ronde 1: Vrijdagavond 19:30 uur 
Ronde 2: Zaterdagochtend 10:00 uur 
Ronde 3: Zaterdagmiddag 14:30 uur 
Ronde 4: Zaterdagavond 19:30 uur 
Ronde 5: Zondagochtend 10:00 uur 
Ronde 6: Zondagmiddag 14:30 uur 
 

Inschrijfgeld: 
€25,-; spelers jonger dan 18 jaar op de eerste speeldag €20,-; GM/IM vrij. Betaling 
bij voorkeur vooraf tegelijk met de inschrijving op de website via iDEAL of op reke-
ning IBAN NL46 RABO 0102 98 38 36 ten name van Caïssa-Eenhoorn. 
Voor spelers zonder KNSB-lidmaatschap wordt €8,40 extra in rekening gebracht, te 
voldoen via PIN bij registratie. Deze bijdrage wordt gebruikt voor aanmelding voor 
een KNSB-ratinghouderschap. 
 

Prijzen: 
Bij drie groepen: 

Groep 1  Groep 2  Groep 3  
1e prijs € 500 1e prijs € 300 1e prijs € 200 
2e prijs € 250 2e prijs € 150 2e prijs € 100 
3e prijs € 125 3e prijs € 75 3e prijs € 50 

 
Bij twee groepen: 

Groep 1  Groep 2  
1e prijs  € 500 1e prijs € 300 
2e prijs € 250 2e prijs € 150 
3e prijs € 125 3e prijs € 75 

 
Bij één groep: 

1e prijs € 500 
2e prijs € 250 
3e prijs € 125 
+ ratingprijzen. 
 

Voor de hoogst eindigende NHSB-speler in de eerste groep is een beker beschikbaar. De 
hoogst eindigende NHSB-speler wint gegarandeerd een geldprijs van ten minste €250. 
Deze is niet cumulatief met bovengenoemde prijzen en wordt niet gedeeld. 
 
Contact/Indeler/Wedstrijdleider: 

Sernin van de Krol, openhoorns@caissa-eenhoorn.nl, 06 - 42 23 51 30. 
 
 


