
 

Reglement voor het Rapidschaaktoernooi van het Leidsch 

Schaakgenootschap 

 

I : De competitie 

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

wedstrijdleider, is verantwoordelijk voor het Rapidtoernooi. 

2. Deelname aan het Rapidschaaktoernooi staat voor ieder clublid open. 

3. Het Rapidschaaktoernooi bestaat uit drie avonden per schaakseizoen. De avonden zijn losse 

evenementen en ze worden verspreid over het jaar. 

4. Er wordt gespeeld volgens de meest recente versie van de FIDE-regels voor het Rapidschaak, 

waarbij artikel A.4 van toepassing is. De verzuimtijd bedraagt 20 minuten. 

5. De wedstrijdleider verdeelt alle aanwezige spelers in groepen van vier spelers. Mocht het totaal 

aantal aanwezige spelers niet deelbaar door vier zijn dan wordt er in overleg met de spelers een 

klein aantal groepen van drie, vijf of zes spelers gemaakt. 

6. Deze verdeling wordt zo gemaakt dat de spelers in een groep ongeveer gelijke speelsterkte 

hebben, waarbij ook gekeken wordt dat men over de verschillende rapid-avonden niet te vaak 

tegen dezelfde tegenstanders ingedeeld wordt. 

7. In iedere groep wordt een enkelvoudige gesloten meerkamp gespeeld. 

8. Het speeltempo bedraagt 20 minuten voor de gehele partij en 10 seconden per zet increment 

vanaf de eerste zet. Mocht er een groep van vijf of zes spelers zijn dan wordt in die groep 

gespeeld met een speeltempo van 15 minuten voor de gehele partij plus 5 seconden increment 

per zet. 

9. In iedere groep is degene met de meeste punten (1 voor winst, ½ voor remise) nadat alle partijen 

zijn gespeeld de winnaar van die groep. Eindigen meerdere spelers bovenaan met evenveel 

punten, dan zijn die gedeeld groepswinnaars. 

 

II : Slotbepalingen 

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

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

per die datum in werking gesteld. 

3. Wijzigingen in dit reglement kunnen uitsluitend door de algemene ledenvergadering gemaakt 

worden. 


