Huis en Spelreglement
1.

2.
3.

4.

5.
6.

DE SPELREGELS
De vereniging hanteert de internationale spelregels voor het schaakspel zoals deze door de FIDE zijn
vastgesteld met uitzondering van de hieronder genoemde huishoudelijke artikels 3, 5, 6, 8 en 10. Deze
spelregels zijn in de speelzaal aanwezig. En zijn te vinden op de website onder de knop links Hieronder
een verkorte weergave van de meest voor komende problemen.
DE SPEELAVOND
De speelavond is vastgesteld op de donderdag. Aanvang van de competitie 20:00.
AFMELDING
Afmelding dient te geschieden bij de wedstrijdleider.
Wanneer u op één van de speelavonden niet aanwezig kunt zijn, dient u zich uiterlijk op de dag van
spelen om 18:00 af te melden, Indien u dit verzuimt is de partij verloren. (afmelding is verplicht)
In bijzondere gevallen beslist de wedstrijdleider of de partij als nog mag worden gespeeld.
Wanneer u zich echter niet afmeld, of op de speelavond meer dan een half uur te laat aan het bord
verschijnt, dan heeft u overeenkomstig (Artikel 10.13 en 10.15) van het reglement voor het schaakspel
de partij verloren. Afmelding moet per telefoon niet per E-mail
Een speler mag zich gedurende een seizoen 5 maal afmelden. (Zie 10).
NOTATIE
Iedere speler is verplicht zijn of haar partij te noteren op een notatie biljet of in een daarvoor bestemd
boekje. Deze zijn in de speelzaal aanwezig.
ROOKVERBOD
Tot 21:00 uur is het verboden in de speelzaal te roken.
NIEUWE LEDEN
Het bestuur bepaald in welke poule nieuwe leden die toetreden in de competitie worden ingedeeld.

DE SPEELTIJD
7. Iedere speler heeft in de reguliere competitie 120 minuten p.p voor de gehele partij.
Wanneer de vlag van een speler is gevallen voor de tijdcontrole dan is de partij voor die speler verloren
(maar pas dan als zijn tegenstander hem daarop heeft gewezen of de winst opeist).
Iedere speler dient voor aanvang van de partij de klok en de afstelling te controleren. De laatste 5
minuten voor de tijdcontrole is men niet verplicht te noteren de notatie wordt gecorrigeerd na de
tijdcontrole.
Wanneer een speler niet om 20:00 uur aanwezig is moet de tegenstander de klok in drukken. Wanneer
beide spelers niet tijdig verschijnen kan de wedstrijdleider tijd innemen die verloren is gegaan. De
wedstrijden moeten uiterlijk om 24:00 uur zijn geëindigd.
HET GEDRAG
8. Overeenkomstig het FIDE reglement voor het schaakspel, behoren de spelers zich jegens hun
tegenstander oprecht te gedragen en deze niet af te leiden in zijn of haar spel.
Een speler mag zich beslist niet bemoeien met het spel dat gespeeld wordt op een ander bord. Ook
kenmerkende lichaamstaal is uitdrukkelijk verboden en het wijzen op het vallen van de vlag.
HET AFBREKEN VAN EEN PARTIJ
9. Het afbreken van een partij is mogelijk wanneer er aan de volgende criteria wordt voldaan.
(a) Er 40 zetten zijn gespeeld door beide spelers.
(b) De partij binnen 2 weken kan worden uitgespeeld.

DE WEDSTRIJDLEIDER
10. De wedstrijdleider of diens plaatsvervanger hebben het recht straffen op te leggen, aan spelers die zich
niet houden aan Artikels: 1, 3, 4, 5, 8 en 13.
In de vorm van 1 of meerdere schorsingen.
DE ROKADE
11. De rokade is toegestaan, wanneer met de koning en de toren die bij de rokade betrokken is nog niet is
gespeeld. (Eerst moet de koning worden verplaatst)
De rokade wordt niet toegestaan als: De koning wordt aangevallen en als de tussenliggende velden die
de koning moet bestrijken worden aangevallen door stukken van de tegenstander. Wanneer de toren
wordt aangevallen is de rokade wel toegestaan.
AN PASSANT
12. An passant slaan is alleen mogelijk bij de daarop volgende zet.

SYSTEEM KEIZER & COMPETITIE
13. Er wordt gespeeld naar het systeem keizer. Bij winst ontvangt u 5/6 punten van de waardering van
uw tegenstander. Bij remise 3/6 punten, bij verlies 1/6 punten bij een reguliere afmelden 2/6 punten.
Een speler mag zich gedurende een seizoen 5 maal afmelden daarna ontvangt hij 0 punten.
(afmelden blijft verplicht) bij het niet spelen zonder zich af te melden of te laat aan het bord
verschijnen. 0 punten.
Er wordt (iedere poule) 1 kampioen uitgeroepen is het verschil minder dan 1 punt dan zal het
kampioenschap worden beslist met een ty break bestaande uit 3 partijen. Van 5 min p.p.

HET AANGERAAKTE STUK
14. Wanneer een speler tijdens de partij een stuk aanraakt is hij verplicht met dit stuk te spelen( een zet is
pas voltooid wanner de tegenstander zijn klok heeft ingedrukt).
15.

REMISE
Een partij is remise als: als een koning is patgezet; als beide spelers dit tijdens (maar niet voor of na)de
partij overeenkomen; als de vlag van een speler valt, nadat de vlag van de andere speler reeds
gevallen was, zonder dat de winst opgeëist was. Als een speler aantoont, dat hij de koning van zijn
tegenstander voortdurend schaak kan geven (eeuwig schaak) of dat hij een herhaling van de stelling
kan afdwingen.
als beide spelers onvoldoende materiaal hebben voor een mogelijke mat (alleen bij koning tegen
koning, koning en loper tegen koning, koning en paard tegen koning, koning en loper tegen koning en
loper met de lopers op diagonalen van dezelfde kleur);
als een speler onvoldoende materiaal heeft voor een mogelijk mat en vlag van zijn tegenstander het
eerst valt.

Kader en bestuursvorming
DOELSTELLING
De vereniging is lid van de Oostelijke schaakbond OSBO.
De doelstelling van de vereniging is: De schaaksport op Urk en omgeving te bevorderen en te promoten.
DE COMPETITIE
De competitie loopt van september t/m april alle interne en bondswedstrijden worden in Sporthal De
Schelp gespeeld.
HET LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur. Tegen niettoelating staat beroep open bij de algemene vergadering.
Steunende leden zijn zij: Die niet aan de competitie deelnemen

(a)
(b)
(c)
(d)

Het lidmaatschap eindigt:
opzegging door of namens het lid
opzegging namens de vereniging
door overlijden
ontzetting

COMMISSIES
Het bestuur kan commissies samen stellen om de A.L.V en activiteiten soepel te laten verlopen. Dit
kunnen o.a. zijn: Kas commissie, Jeugd commissie, activiteiten commissie.
HET BESTUUR
(a) De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te
bepalen aantal van tenminste vier leden. Bestuursleden moeten meerderjarig zijn en behoren lid van de
schaakvereniging te zijn.
(b) de leden van het bestuur worden door de algemene vergadering gekozen.
De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige bestuursleden verdelen onderling hun taken.
(c) Bestuursleden worden gekozen voor een tijd van vier jaar en zijn terstond herkiesbaar.
(d) Het bestuur vergadert tenminste 3 maal per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht.
(e) Het bestuur belegd jaarlijks tenminste éénmaal een algemene ledenvergadering, aan de orde komen
onder meer de begroting voor het volgende boekjaar de daarbij behorende andere financiële voorstellen,
alsmede de verkiezingen voor het bestuur.
(f) Het bestuur kan en mag commissies in stellen tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten en/of tot
voorlichting en bijstand van het bestuur of de algemene ledenvergadering.
(g) Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
1. Het niet meer voldoen aan het bepaalde van lid a van dit artikel.
2. Het verstrijken van de zittingsperiode of tussentijds terugtreden.
3. Een daartoe strekkend besluit van de algemene leden vergadering
(h) De penningmeester beheerd de geldmiddelen en het bestuur draagt zorg voor de naleving van de
reglementen, alsmede voor de uitvoering van genomen besluiten, die de doelstellingen het belang van
de vereniging bevorderen.
GELDMIDDELEN
9. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
(a) contributies;
(b) bijdragen van donateurs;
(c) subsidies en bijdragen;
(d) schenkingen, sponsoring en andere baten.
(f) De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de te heffen contributies vast.
(g) Er is een financiële commissie die tot taak heeft het financiële bestuursbeleid te bezien en het bestuur
inzake bestedingen te adviseren. De commissie doet van zijn bevindingen verslag op de algemene leden
vergadering.
(h) De contributienota's worden door de penningmeester éénmaal per jaar verzonden. Betaling dient te
geschieden v00r 6 weken na dagtekening

