
 

Reglement voor de Interne Competitie van het Leidsch 

Schaakgenootschap 
 

I : De competitie 

1. De door de algemene ledenvergadering gekozen wedstrijdleider intern, hierna te noemen 

wedstrijdleider, is verantwoordelijk voor de interne competitie. 

2. Deelname aan de interne competitie staat voor ieder clublid open. 

3. De competitie bestaat uit ongeveer 27 ronden. Het precieze aantal ronden wordt aan het begin van 

het seizoen door de wedstrijdleider bekendgemaakt. 

4. Er wordt gespeeld volgens de meest recente versie van de FIDE-regels van het schaakspel. De 

verzuimtijd bedraagt 30 minuten. 

5. De indeling wordt gemaakt volgens het Keizer-TPR combi systeem waarbij de meest recente KNSB-

rating bij aanvang van de competitie als speelsterkte van de deelnemers wordt gehanteerd. 

6. In de eerste ronde van de competitie worden de deelnemers op speelsterkte in vier groepen 

verdeeld. Spelers uit de eerste groep spelen tegen spelers uit de tweede groep. Spelers uit de derde 

groep spelen tegen spelers uit de vierde groep. 

7. Speelt men een avond niet mee, dan krijgt men tot maximaal vijfmaal per seizoen een score van 1/3. 

Daarna krijgt men reglementaire nullen. 

8. Externe wedstrijden (inclusief bekerwedstrijden) die op vrijdagavond plaatsvinden waarin een speler 

voor LSG uitkomt worden door de wedstrijdleider automatisch meegeteld voor de interne 

competitie, tenzij de betreffende speler voor aanvang van de wedstrijd de wedstrijdleider verzoekt 

deze partij niet mee te laten tellen. 

9. Het speeltempo bedraagt 1:15 uur voor de gehele partij en 30 seconde per zet increment vanaf de 

eerste zet. Voor leden tot en met 16 jaar is het toegestaan met een zogenaamd jeugdtempo te 

spelen indien zij dat zelf wensen. Dit tempo bedraagt 0:45 uur voor de gehele partij en 30 seconde 

per zet increment vanaf de eerste zet. 

10. Men kan zich uiterlijk tot 19:50 uur aanmelden om deel te nemen aan een ronde. Indien het aantal 

spelers oneven is zal de laatst aangemelde speler die nog niet eerder oneven is geweest niet worden 

ingedeeld en 2/3 punt ontvangen. 

11. De wedstrijdleider kan een nieuw lid ontzien van de regels genoemd bij 10. 

 

II : Het clubkampioenschap en de kampioensgroep 

1. Negen ronden voor het einde van de competitie splitsen de zeven spelers met de meeste 

Keizerpunten, aangevuld met een door de wedstrijdleider gekozen “wildcard”, af van de rest van de 

competitie om in een enkelvoudige gesloten achtkamp (kampioensgroep) voor het 

clubkampioenschap te spelen. 

2. Mocht een speler niet willen of kunnen deelnemen aan de kampioensgroep dan wordt deze 

vervangen door de volgende speler op de ranglijst. 

3. De acht deelnemers van de kampioensgroep krijgen allen op willekeurige basis een lotingsnummer 

(1-8) toegewezen. 

4. De indeling van de kampioensgroep is als volgt:

Ronde 1: 1-8 2-7 3-6 4-5 

Ronde 2: 8-5 6-4 7-3 1-2 

Ronde 3: 2-8 3-1 4-7 5-6 

Ronde 4: 8-6 7-5 1-4 2-3 

Ronde 5: 3-8 4-2 5-1 6-7 

Ronde 6: 8-7 1-6 2-5 3-4 

Ronde 7: 4-8 5-3 6-2 7-1



 

5. Voor het begin van de eerste ronde van de kampioensgroep maakt de wedstrijdleider samen 

met de deelnemers een definitief speelschema voor de negen speelavonden afhankelijk van de 

beschikbaarheid van de spelers. Hierbij wordt bovenstaande indeling zoveel mogelijk gerespecteerd. 

6. Mocht er geen andere mogelijkheid zijn dan kan een partij in de kampioensgroep eventueel op een 

ander tijdstip dan de clubavond worden gespeeld. Dit dient wel te gebeuren voor de laatste 

competitieavond. 

7. De speler met de meeste punten (1 voor winst, ½ voor remise) in de kampioensgroep aan het eind 

van de competitie wordt benoemd tot clubkampioen. 

8. Bij gelijk aantal punten beslist het aantal Keizerpunten voor de afsplitsing van de kampioensgroep. 

9. De spelers die niet in de kampioensgroep uitkomen gaan de laatste negen avonden gewoon verder 

met de competitie. Uit deze groep spelers wordt de speler met de meeste Keizerpunten aan het eind 

van het seizoen benoemd tot Keizerkampioen. 

 

III : Slotbepalingen 

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider. 

2. Betrokken spelers kunnen tegen beslissingen van de wedstrijdleider in beroep gaan bij het bestuur 

minus de wedstrijdleider. 

3. Een beroep dient uiterlijk een week na de betreffende beslissing schriftelijk kenbaar te worden 

gemaakt. 

4. Alle betrokken spelers moeten binnen een week door het bestuur op de hoogte worden gebracht 

van het ingediende beroep en de daaropvolgende beslissing. Tegen de beslissing van het bestuur is 

geen beroep mogelijk. 

5. Dit reglement is door de algemene ledenvergadering van vrijdag 5 oktober 2018 bekrachtigd en per 

die datum in werking gesteld. 

6. Wijzigingen in dit reglement kunnen uitsluitend door de algemene ledenvergadering genomen 

worden. 


