ENKELE PUNTEN OMTRENT HET 17de TIPC 2018
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Indien de teksten of zelfs de nuances in de talen van het reglement zouden
verschillen, is het reglement in het Frans dat geldt.
Het toernooi vindt plaats van zaterdag 28/07/2018 tot en met zaterdag
04/08/2018 in het Complexe Sportif, Rue des Couturelles 2 te Roux.
Deze editie van het TIPC telt eveneens als het Belgisch Kampioenschap. Er
zal dus een expertengroep met 10 deelnemers zijn op basis van het
Toernooireglement van de KBSB. Daarnaast zullen er ook 3 groepen in het
open zijn waar het Toernooireglement van de KBSB de basis vormt, maar waar
dit reglement van het TIPC enkele punten van wijzigt.
Hoofdarbiter experten en Open A: Sylvin DE VET (BEL) (IA);
hoofdarbiter Open B en Open C: Renaud BARREAU (BEL) (A);
hulphoofdarbiter: Philippe SAUVE (FRA) (IA)
hulparbiters: Laetitia HEUVELMANS (BEL) (B), Luc Cornet (BEL) (IA)
inschrijving – aanmelding op de eerste dag: elke vooringeschreven speler
die ook betaald heeft, dient zich aan te melden aan de arbitertafel in de
speelzaal vóór 14u30. De vooringeschreven spelers die nog niet betaald
hebben, moeten aan de arbitertafel in de speelzaal zijn voor 14u. De
inschrijvingen ter plaatse door niet-vooringeschreven spelers zijn ook
slechts mogelijk tot 14u.
speelgerechtigdheid: volgens art. 3.i uit het Wedstrijdreglement van de
KBSB dient elke speler aangesloten te zijn bij een Belgische of
buitenlandse club.
Vanaf augustus 2013 eist de FIDE dat elke buitenlandse speler een FIDE-ID
moet hebben. Als een speler hiermee niet in orde is, zal de FIDE de
resultaten van het toernooi niet verwerken voor FIDE-ELO. Om aan deze
verplichting te kunnen voldoen, zal de organisatie elke inschrijving van
een buitenlandse speler weigeren als er geen FIDE-ID is. Echter de speler
zelf kan zich wenden tot zijn eigen federatie om daar een FIDE-ID te
verkrijgen. Van zodra de organisatie zijn FIDE-ID heeft gekregen, zal zijn
inschrijving wel aanvaard worden.
aanvang van de rondes:
alle rondes behalve op maandag (30/07) en op zaterdag (04/08): 15u;
Maandag (30/07) zijn er twee rondes: 10u en 16u;
Zaterdag (04/08): 10u
3 groepen in het open:
- groep A voor de spelers met een elo van 1900 of meer
- groep B voor de spelers met een elo tussen 1500 en 1999
- groep C voor de spelers met een elo van 1599 of lager
in welke groep kan een speler spelen? Het is de FIDE-elo die beslist in
welke groep een speler speelt (indien de speler geen FIDE-elo heeft, zal
het zijn nationale elo zijn). Indien met deze elo een speler de keuze
heeft om in twee groepen te spelen, wordt hij automatisch in de hoogste
groep geplaatst.
Een speler kan een uitzondering om in een andere groep te spelen aanvragen
indien hij deze aanvraag schriftelijk richt aan de organisatie ten laatste
drie dagen voor aanvang van het toernooi (dus 25/07/2018). Deze aanvraag
zal slechts worden aanvaard in het geval dat de nationale elo van de
speler hem zou toelaten om in de andere groep te spelen.
Gezien deze editie eveneens telt als Belgisch Kampioenschap en de titels
van Belgisch Kampioen Open en Belgisch Kampioene Dames enkel kunnen
behaald worden door de deelnemers uit de A-groep, is er een mogelijkheid
tot uitzondering voor de dames uit de B-groep die in aanmerking zouden
komen en graag zouden willen strijden om de titel van Belgisch
Dameskampioen om toch in de A-groep te spelen. Deze aanvraag tot
uitzondering dient schriftelijk gedaan te worden gericht aan de
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organisatie ten laatste drie dagen voor aanvang van het toernooi (dus
25/07/2018).
systeem van ranking bij aanvang van het toernooi: de paringen van de 3
groepen van het open net als de verdeling in de elocategorieën worden
gemaakt op basis van ELO waarbij de FIDE-ELO primeert op de nationale ELO
(Swiss on Rating)
verzending van de resultaten: de resultaten van alle groepen worden voor
zowel FIDE- als Belgische eloverwerking doorgestuurd.
reglementering: het toernooi wordt gespeeld volgens de FIDE-regels van het
schaakspel goedgekeurd op het 88ste FIDE Congres te Goynuk (Turkije) en die
van kracht zijn vanaf 1 januari 2018.
speeltempo: het Fischer-tempo van 40 zetten in 1u30, vervolgens 30 minuten
voor de rest van de partij met een increment van 30 seconden per zet vanaf
zet één.
Er wordt gespeeld met elektronische klokken waar de zettenteller niet is
ingeschakeld, wat wil zeggen dat de basistijd van de tweede periode (dus
de 30 minuten) pas zal toegevoegd worden van zodra een vlag is gevallen.
Anders gezegd, een vlagval tussen de eerste en tweede periode heeft geen
enkel gevolg als 40 zetten zijn uitgevoerd.
scheidingssysteem bij gelijkheid van punten:
Experten: Onderling resultaat – Aantal overwinningen – SonneBorn-Berger –
Koya – Aantal keren gespeeld met zwart
Open: Voortschrijding – Gemiddelde ELO tegenstanders Cut- SonneBorn-Berger
aangekondigde afwezigheid: (alleen voor de open groepen) men kan afwezig
zijn voor één of meerdere rondes: u wordt dan niet gepaard, maar u krijgt
ook geen punt; men dient de afwezigheid aan de hoofdarbiter door te geven
en te ondertekenen op de afwezigheidslijst die op de arbiterstafel ligt.
paringen: de paringen van de volgende ronde worden gemaakt ongeveer 30
minuten na de laatste partij en deze zullen uitgehangen worden in de
speelzaal en vervolgens gepubliceerd worden op het internet
(http://www.tipc.be). Het programma wat gebruikt wordt voor het maken van
de paringen, zal de laatste versie van Swar zijn (momenteel 3.90 van
07/07/2018). Er zijn geen versnelde paringen.
BYE: als een speler bye is, dan dient hij die ronde niet aanwezig te zijn.
Hij krijgt hiervoor een punt. MAAR elke speler dient er zich zelf van te
vergewissen of hij bye is of niet. Omdat wij jullie contactgegevens niet
hebben, kunnen wij jullie waarschijnlijk ook niet verwittigen.
forfait: de spelers die een forfait geven voor een ronde zonder één van de
contactpersonen te verwittigen, zullen niet meer opnieuw gepaard worden
voor de volgende rondes. De onverantwoorde forfaits zullen aan de KBSB
doorgegeven worden die eventueel sancties kan nemen.
Paringen gepubliceerd op de website kunnen nog gewijzigd worden in geval
van forfait (zelfs met de bye-speler) op voorwaarde dat de hoofdarbiter en
beide spelers hiermee instemmen en dit voor titels of prijzen weinig of
niets uitmaakt.
contactpersonen: indien jullie problemen zouden hebben om een ronde te
spelen die reeds gepaard is, dan dienen jullie zo vlug mogelijk één van de
de volgende personen te verwittigen:
Luc CORNET
++32/474/99.52.74 of
Renaud BARREAU
++32/476/41.34.60 of
Robert ROMANELLI ++32/471/21.17.40
afwezigheid van spelers: een forfait van een speler zal volgens artikels
2.g van de wedstrijdreglementen van de toernooien van de KBSB en 6.7.1 van
de spelregels van de FIDE pas worden uitgesproken als deze zich niet één
uur na de voorziene start van de sessie heeft getoond, tenzij de arbiter
anders beslist (art. 6.7.2).
In geval van een onaangekondigde forfait mag een speler enkel naar huis
gaan van zodra een wedstrijdleider hem dit toestaat.
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GSMs: volgens de regels van de FIDE is het verboden om een mobiele
telefoon of een ander elektronisch communicatiemiddel mee te nemen in het
spelersgebied (dus alles in het gebouw : de speelzaal, de toiletten, de
bar, de analysezaal, de rookruimte). Maar de richtlijnen van de KBSB zijn
soepeler. Tijdens zijn wedstrijd mag een speler geen mobiele telefoon (of
een ander elektronisch communicatiemiddel) op zich hebben. Als er
geconstateerd wordt dat hij toch zo’n toestel op zich heeft, dan verliest
hij de partij en zijn tegenstander wint (mits matpotentieel). Er wordt
bijgevolg gevraagd aan de spelers om OP HUN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID hun
mobiele telefoon thuis of op hun logement of in de auto achter te laten,
ofwel om deze UITGESCHAKELD af te geven aan een niet-speler. Indien dit
alles niet mogelijk is, dan wordt er toegestaan dat een mobiele telefoon
UITGESCHAKELD OP UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID lang het bord wordt
neergelegd, of in uw jas die op de stoel hangt (die niet wordt meengenomen
om te gaan roken), of in een (hand)tas (die niet wordt meegenomen naar de
toiletten). Ook wordt het toegestaan dat een speler die de speelzaal
binnenkomt als de ronde al bezig is, zich in regel stelt met betrekking
tot zijn mobiele telefoon voordat hij zijn eerste zet uitvoert.
Anderzijds, indien er ontdekt wordt dat een GSM zich bevindt op een
geoorloofde plaats, maar deze niet uitstaat, zal de eigenaar, indien deze
nog speelt, een sanctie van 10 minuten straftijd krijgen die afgaat van
zijn bedenktijd. (Indien met deze sanctie zijn vlag zou gevallen zijn en
hij de condities binnen deze tijdsperiode niet vervuld zou hebben,
verliest hij de partij.) Deze speler mag vervolgens in het bijzijn van de
arbiter zijn GSM uitschakelen. Indien later in dezelfde partij opnieuw
ontdekt wordt dat zijn GSM niet uitstaat, verliest hij de partij.
anti-fraude maatregel: de organisatie is uitgerust met een detector van
elektronische apparaten. Elk bewezen misbruik of fraude zal worden
onderworpen aan gerechtelijke vervolging en informatie aan rechthebbenden.
Door in dit toernooi te spelen is elke speler op de hoogte gebracht van
deze anti-fraude maatregel en gaat hij akkoord, in overeenstemming met
artikel 11.3.3 van de FIDE-regels van het schaakspel, om volledig samen te
werken in geval van controle.
Sofia-regels over remises: zonder toestemming van de arbiter mag een
speler geen remise voorstellen aan zijn tegenstander zonder dat hij
tenminste 20 zetten heeft gespeeld én er tenminste één uur in totaal is
gespeeld. En in het geval waar de speler deze regel zou vergeten en toch
remise zou voorstellen, mag zijn tegenstander dit niet-geautoriseerde
remiseaanbod ook niet aanvaarden. Remise claimen op basis van de gevallen
die voorzien zijn in de FIDE-regels van het Schaakspel is uiteraard wel
mogelijk, maar in die gevallen dient de claim toch al gericht te worden
aan de arbiter.
gedrag:
- Het is verboden om de tegenstander te storen op om het even welke
manier.
- Het is verboden om te roken in de spelersgebied. Het is toegestaan
om buiten te roken. Dit wil zeggen: onder aan de trappen bij de
parking (kant van de elektrische schuifpoort) of op het terras van
de cafetaria (men mag niet roken op het bordes van de trappen bij de
arbiters, zelfs niet als het regent).
- Analyseren en snelschaken in de speelzaal na het einde van een
partij is niet toegestaan.
- Aan de spelers wordt gevraagd om na hun partij de stukken in de
beginopstelling te zetten en om de elektronische klokken uit te
zetten.
- Elke speler dient beide notatieformulieren te ondertekenen na het
einde van de partij. De winnaar (of in geval van remise de
witspeler) brengt het origineel van de notatieformulieren naar de
arbiterstafel.
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Bij het verlaten van de tafel na de partij worden de spelers ook
gevraagd om alle afval mee te nemen en in de vuilbakken te deponeren
alsook om het leeggoed te brengen naar de voorziene plaatsen
achteraan in de speelzaal.
beroepscommissie: Vóór aanvang van de tweede ronde wordt een
beroepscommissie samengesteld. De samenstelling ervan wordt dan ook
uitgehangen in de toernooizaal. Indien een speler niet akkoord gaat met de
beslissing van een arbiter die eveneens bekrachtigd wordt door de
hoofdarbiter, dan kan hij schriftelijk een beroep aantekenen en moet dit
binnen het half uur na het einde van zijn partij aan de hoofdarbiter
afgeven. Naast dit beroep dient er ook een waarborg van 100 EUR afgegeven
te worden. Indien de beroepscommissie oordeelt dat het beroep volledig of
gedeeltelijk gefundeerd is, dan zal de waarborg volledig terugbetaald
worden. In het andere geval zal de organisatie de waarborg doorstorten op
de rekening van CREC.
prijzen: de prijsverdeling van de expertengroep en de 3 groepen van het
open zal ten laatste dinsdagavond meegedeeld worden. In de expertengroep
worden bij gelijkheid op punten de toernooiprijzen gedeeld. In geval van
gelijkheid op punten in de andere groepen worden de toernooiprijzen
verdeeld volgens scheidingspunten (prijzen worden niet gedeeld). Ook de
toekenning van categorieprijzen in alle groepen gebeurt op basis van de
scheidingspunten (dus geen deling van prijzen). Ziehier een herhaling van
de aangekondigde categorieën:
- eerste prijs in de expertengroep: 1.500 EUR
- 20 EUR per punt in de expertengroep
- totale prijzengeld in het open van 7.500 EUR gegarandeerd vanaf 250
deelnemers in totaal voor de 3 groepen van het open
- eerste prijs A-groep: 1.000 EUR
- eerste prijs B-groep: 500 EUR
- eerste prijs C-groep: 300 EUR
- prijzen per elocategorie
- juniorprijzen (< 20 op 01/01/2018) (geboortejaar 1998 of hoger)
- veteranenprijzen (> 59 op 31/12/2018) (geboortejaar 1958 of lager)
- damesprijzen
- prijzen voor de twee best vertegenwoordigde clubs (met minimum 10
spelers)
- prijs Ville de Charleroi voor de beste prestatie: per ronde over
alle groepen heen zal de speler met de beste prestatie die zijn
tegenstander verslagen heeft, beloond worden. De beste prestatie
wordt berekend door het verschil tussen de 2 gebruikte elo’s. In
geval van een niet-geklasseerde speler zal zijn elo als 1150 bepaald
worden.
Om een prijs uit te keren in een categorie dienen er wel minstens 5
deelne(e)m(st)ers te zijn.
prijzen zijn niet cumuleerbaar. Een speler die in aanmerking komt voor
meerdere prijzen, krijgt de beste prijs. Als hij eenzelfde bedrag kan
winnen in meerdere categorieën, dan is de volgorde waarin de prijzen
verdeeld worden als volgt:
- algemene rangschikking
- dames
- ratingcategorie
- leeftijdscategorie
beker: Een speler krijgt wel de beker(s) waar hij/zij recht op heeft. De
categorieën waar er bekers zullen zijn, zullen meegedeeld worden op het
moment dat de prijsverdeling wordt meegedeeld.
prijsuitreiking: op zaterdag 04/08/2018 wordt de prijsuitreiking voorzien
om 17u30.
Om recht te hebben op de prijzen is een verplichte aanwezigheid nodig.
Tenzij bij overmacht overgelaten aan de beoordeling van het organiserend
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comité mag een afwezige speler zich niet laten vertegenwoordigen en ziet
hiermee af van zijn prijs.
Slotreceptie: Na de prijsuitreiking zal er een glas van de vriendschap
uitgereikt worden door de organisatie van het TIPC. Hier bent u hartelijk
voor uitgenodigd.

In geval van een probleem, om het even welk, aarzel vooral niet om dit
kenbaar te maken bij de organisatie (eventueel via de arbiters). In de mate
van het mogelijke zullen wij voor het gewenste resultaat zorgen.
Elke suggestie is steeds welkom omdat ze toelaat de organisatie alsmaar te
verbeteren …

Het hele organisatieteam wenst u een uitstekende editie 2018 toe van

Het Internationaal Toernooi van «Pays de Charleroi».

