
Reglement Open Roosendaals Rapid Kampioenschap (ORRK) 
Artikel 1 
Het toernooi wordt gespeeld over 7 avonden, per avond 7 ronden Zwitsers. Er wordt ingedeeld met 
Swiss-Manager. 

Artikel 2 
1. Er wordt gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het schaakspel in de officiële Nederlandse 
vertaling, uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave), voor details zie Artikel 9 van dit reglement. 
2. Het speeltempo bedraagt 7 minuten per persoon voor de hele partij plus 7 seconden per zet 
bonus. Het is niet verplicht alle zetten te noteren. 
3. Er wordt ingedeeld op rating. 
4. De verzuimtijd is 15 minuten. 
5. Het officiële aanvangstijdstip van de eerste ronde op een avond is: 20.30 uur. 
De deelnemers dienen bij voorkeur om 20.15 uur aanwezig te zijn. 
 

Artikel 3 
1. De partijen worden op vrijdagavond gespeeld in Black Horse in Roosendaal. 
2. Het toernooi wordt gespeeld op de volgende data: 

 25-10-2019; 
 29-11-2019; 
 17-01-2020; 
 07-02-2020; 
 13-03-2020; 
 10-04-2020; 
 01-05-2020. 

Artikel 4 
1. De indeling van de eerste ronde  op een avond wordt gepubliceerd en medegedeeld tijdens de 
speelavond, vlak voor het aanvangstijdstip.  
2. De stand en uitslagen worden gepubliceerd op www.depion.nl 
3. Er kunnen foto’s worden gemaakt. Deze worden ook gepubliceerd via www.depion.nl  
4. Bij deelname gaat u akkoord met het Privacy Statement van Schaakvereniging De Pion. 
 
Artikel 5 
1. Er is inschrijfgeld verschuldigd om mee te spelen aan dit toernooi. Het inschrijfgeld bedraagt 11 
euro voor alle zeven avonden. Per avond bedraagt het inschrijfgeld 2 euro.  
2. Leden van Schaakvereniging De Pion krijgen 50% korting op het genoemde inschrijfgeld. 
3. Inschrijving geschiedt via www.depion.nl/orrk of bij Frank Lambregts (frank@depion.nl / 06-10288 
8935) met naam en KNSB-nummer.  
4. Het inschrijfgeld dient, onder vermelding van ‘Deelname ORRK – Naam’, voor de eerste 
speelavond overgemaakt te zijn op NL26 RABO 0144 3601 28 ten name van SV De Pion.  
5. Als per avond betaald wordt, dient voor 20.15 uur op de speelavond betaald te worden aan Erik 
van Elven (penningmeester van Schaakvereniging De Pion) of een vervanger indien hij niet aanwezig 
is. 
 

 



Artikel 6 
1. Het inschrijfgeld komt ten goede van een prijzenpot. 
 
2. De volgende prijzen zijn gegarandeerd voor de Totale Eindstand: 

- De nummer 1 in de Totale Eindstand: 100 euro; 
- De beste speler in de Totale Eindstand met een rating <1900: 25 euro; 
- De beste speler in de Totale Eindstand met een rating <1650: 25 euro. 

3. De volgende prijzen gegarandeerd per avond: 

- 3 gratis consumptiebonnen voor de nummer 1; 
- 3 gratis consumptiebonnen voor de beste speler met een rating <1650; 
- 1 gratis consumptiebonnen voor de nummer laatst. 

4. Voor de ratings worden de KNSB-ratings van 1 augustus 2019 aangehouden. 
5. Geldprijzen voor het totale klassement worden gedeeld, geldprijzen voor ratingprijzen worden niet 
gedeeld. 
6. Afhankelijk van het aantal deelnemers stijgen de prijzen of zijn er meerdere prijzen te verdienen. 
 
Artikel 7 
De eindstand wordt, per avond, als volgt bepaald: 
- Score; 
- Weerstandspunten; 
- SB-punten; 
- Onderling resultaat; 
- TPR. 

De Totale Eindstand wordt bepaald op cumulatieve basis van alle eindstanden van alle avonden. 
 
Artikel 8 
1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider, Frank Lambregts. De 
wedstrijdleider is bereikbaar onder nummer: 06-1028 8935 of: frank@depion.nl 
2. Als arbiter kan optreden: De wedstrijdleider of een aangewezen vervanger. 

Artikel 9 

Er wordt gespeeld volgens de regels voor Rapidschaak. Artikel A.4 uit het rapid-reglement wordt 
gehanteerd. De belangrijkste regels welke volgt hieruit: 

- Indien de arbiter een onreglementaire ziet, of een der spelers een voltooide onreglementaire 
zet claimt, krijgt de claimende speler 2 minuten extra tijd. Bij een tweede voltooide 
onreglementaire zet van dezelfde speler, verliest deze speler zijn partij. 

- Tevens zal de arbiter, indien waargenomen, het vallen van de vlag mogen melden. 
- Na tien zetten te hebben voltooid, kunnen beide spelers niet meer claimen dat er een 

onjuiste beginopstelling danwel een onjuiste instelling van de klok gehanteerd is, tenzij dit 
gevolgen voor heeft op het speelschema.  


