
Interne senioren Beker competitie Sv Barendrecht

1) De bekercompetitie is opgezet volgens een zogenaamd knock-out systeem waarbij er op één

avond twee partijen tegen dezelfde speler wordt gespeeld, 1x met wit en 1x met zwart (loten wie

met welke kleur mag starten), 45 minuten per partij per persoon (jeugd 20 min p.p.p.p) en bij gelijke

stand drie beslissende snelschaakpartijen met 5 m p.p.p.p. (hierna loting). De winnaar gaat door

naar de volgende ronde.

2) Voor een eenvoudige en overzichtelijke competitie opzet wordt een vaststaand speelschema

gehanteerd, waarbij de eerste ronde door loting (methode) plaatsvindt. Totaal vier ronden en een

finale.

3) De rondes 1, 2, 3 en 4 dienen bij voorkeur te worden gespeeld op de gereserveerde data (uiterste

speeldatum). Alleen op de speelavond van de eerste ronde is geen interne competitie. De

mogelijkheid bestaat om in onderling overleg de partijen vooruit te spelen. Het initiatief hiervoor

wordt genomen door diegene die niet op de uiterste speeldatum aanwezig kan zijn. Indien de

tegenstander gegronde reden heeft om niet in te gaan op een alternatieve speeldatum, verliest

diegene die niet aanwezig is de uiterste speeldatum. Als de partijen op de uiterste speeldatum nog

niet zijn gespeeld en beide spelers zijn niet aanwezig op de betreffende speeldatum, zijn beide

spelers uitgeschakeld. Indien een van beide spelers is op de uiterste speeldatum aanwezig, gaat deze

speler door naar de volgende ronde. (uitgezonderd rnd 1 zie ook punt 6)

4) De finale in het bekertoernooi wordt op een vaste speeldata gespeeld. Na overleg en op verzoek

van de finalisten kan de wedstrijdleider een andere speeldatum aanwijzen.

5) De winnaar van de finale is bekerkampioen van de vereniging en wordt uitgenodigd om het

daaropvolgende seizoen deel te nemen aan de externe bekercompetitie.

6) * Reserves nemen de plaats in van deelnemers die in de 1e ronde afwezig zijn en niet hebben

afgemeld(plaatstoekenning is op basis van voornaam). Indien voor de 1e ronde afgemeld zal

wedstrijdleider een later datum aanwijzen voor het spelen van de betreffende wedstrijd.

7) De wedstrijdleider voor de bekercompetitie is Roel de Hoop.


