
Speeldata

1e ronde 2e ronde kwart finale halve finale halve finale kwart finale 2e ronde 1e ronde
op 12 december tm 23 januari tm 6 maart tm 15 mei tm 15 mei tm 6 maart tm 23 januari op 12 december

Erik van Orlé 2,0 Johan de Weerd
Erik 1,0 Johan

Ed Lammens ns 0,0 Ab Kruijt
Erik Johan

Quinten van Schelven ns ns Stefan Wijnbelt
Tom 1,0 ns

Tom Godthelp  ns Rien van Wilgenburg
  

Joost Mooijweer ns 2,0 Piet Hiofstee
Marcel 2,0 2,0 Piet

Marcel Wijnen 0,0 Pop Ioan
Marcel Piet

Erik Wijnbelt 1,0 2,5 Stefan Janssen
Maarten 0,0 0,0 Stefan J.

Maarten Post 3,0 2,5 Jasper Edelman

Robert Dortmond 1,5 Bert Drolenga
Robert 0,5 Bert

Steven van de Graaf ns 0,5 Ryan Staal
Feke Bert

Cor Brouwer 0,0 ns André Coenen
Feike 1,5 ns Roel

Feike Liefrink 2,0  Roel de Hoop
  

Jan Vermeulen 2,0 ns René Janssen
Jan ns Paul

Arjo van Dijk 0,0 Paul Visschedijk
Jan Tiamo

John Bakker Tiamo van Eijmeren
John ns nng = nog niet gespeeld Tiamo

Taco Kraima ns ns = no show ns Tjerk-Peter de Bruijn
uit = uitgesteld

Bekercompetitie 2022 - 2023 Schaakvereniging Barendrecht

finale

2022 - 2023

op 3 juli

 

 

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 + 5 seconden per gespeelde zet (jeugd 25 min p.p.p.p. + 5 seconden per gespeelde zet) 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 plaats vindt. 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 op 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 op de uiterste speeldatum aanwezig is, gaat deze speler door naar de volgende ronde.
4) De finale in het bekertoernooi wordt op een vaste speeldatum 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.
6) De wedstrijdleider voor de bekercompetitie is Tjerk-Peter de Bruijn.


