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Wedstrijdreglement reglement van UCS De Rode Loper 

Vastgesteld op de ALV van 26 augustus 2009. Aanvullingen en wijzigingen zijn in de tekst opgenomen 
met jaar van het besluit.  

Algemeen 

Artikel 1. 
a. Dit reglement geldt voor de in onderling verband te spelen wedstrijden. 
b. Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht door de Algemene 

Ledenvergadering met een volstrekte meerderheid (i.e. de helft plus één). 

Interne Competitie 

Artikel 2: de wedstrijdleider intern 
a. De wedstrijdleider intern (in het vervolg aangeduid met w.i.) is verplicht toe te zien op de strikte 

naleving van de door de wereldschaakbond (FIDE) vastgestelde regels voor het schaakspel. 
b. In gevallen, waarin niet is voorzien of waarbij twijfel is over de uitleg van dit reglement, beslist 

de w.i.  
c. De w.i. dient er voor te zorgen, dat de beslissingen die hij genomen heeft ten aanzien van 

geschillen, worden uitgevoerd. 
d. Leden die zich niet kunnen verenigen met een beslissing van de w.i. kunnen tot en met de 

eerstvolgende speelavond in beroep gaan bij het bestuur. Een protest heeft evenwel geen 
opschorting van de uitvoering van de beslissing tot gevolg. 

e. De w.i. is gemachtigd iemand tijdelijk als plaatsvervangend of toegevoegd w.i. aan te wijzen. 

Artikel 3: de schaakregels 
a. De algemene leiding van de interne competitie (hierna aangeduid met i.c.) berust bij de w.i. 
b. De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van de internationale schaakbond, in de 

officiële Nederlandse vertaling, zoals uitgegeven door de KNSB. 
c. Het speeltempo bedraagt 1 uur en 40 minuten voor de hele partij, met een increment van 10 

seconden per zet. (ALV 2013) 
d. De w.i. geeft toestemming, in overeenstemming met art. 12.3b van het FIDE-reglement, om een 

mobieltje mee te nemen. 
e. In afwijking van de FIDE-regels leidt het geluid laten maken door een mobieltje niet tot 

onmiddellijk verlies. Bij de eerste keer volgt slechts een waarschuwing. (ALV 2008) 
f. In afwijking van de FIDE-regels (art. 6.6a.) verliest een speler pas de partij indien deze speler na 

21:00 bij het bord verschijnt.  
g. De partijen in de interne competitie starten om 19:45 uur stipt (ALV 2019).  
h. Ieder lid en erelid is gerechtigd om mee te doen aan de i.c. Degenen die een ronde willen 

meedoen, moeten dit voor 19:30 bij de w.i. melden. Dit kan in persoon of per telefoon. De w.i. 
kan ook andere manieren aangeven waarop dit mogelijk is. 

i. Het is ook mogelijk zich op de aanmeldlijst te laten plaatsen. Degenen die hierop staan worden 
elke ronde automatisch ingedeeld. Wanneer zij niet kunnen moeten ze zich juist afmelden voor 
19:30. 

Artikel 4: wedstrijdsysteem 
a. Zie voor een toelichting van het wedstrijdsysteem: Annex bij het wedstrijdreglement van UCS De 

Rode Loper. 
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b. Indien de nummers 1 en 2 van de eindlijst intern minder dan 75% van het waardecijfer van de 
nummer 1 uit elkaar liggen, volgt er een beslissingsmatch om het clubkampioenschap. Deze 
match wordt gespeeld over een door de kandidaten overeen te komen aantal partijen, waarbij 
twee het minimum is. Het speeltempo is het speeltempo van de Interne. Bij een gelijke stand is 
de oorspronkelijke nummer 1 kampioen. Er wordt gespeeld op een livebord. Plaats en tijdstip in 
overleg met de betrokkenen. (ALV 2019) 

Overige toernooien op de clubavond 

Artikel 5: het Snelschaakkampioenschap 
a. Het UCS De Rode Loper-snelschaakkampioenschap is een jaarlijks terugkerend toernooi. 
b. Deze wedstrijd staat onder leiding van de w.i. 
c. Het is een snelschaaktoernooi, waarbij het door de FIDE vastgestelde reglement voor het 

snelschaken van toepassing is. 
d. Het snelschaakkampioenschap wordt beslist op één avond. Er wordt in één groep gespeeld over 

13 ronden volgens het systeem Zwitsers. De zeven ronden voor de pauze worden ingedeeld op 
clubrating, de zes ronden na de pauze op weerstandspunten. (ALV 2015)  

e. Het Snelschaakkampioenschap kent een intern karakter. Rode Lopers, Gouden Lopers en 
aspirantleden zijn uitgenodigd voor deelname. Leden van andere schaakverenigingen in principe 
niet. (ALV 2016) 

f. De eindstand van het Snelschaakkampioenschap is leidend bij de teamindeling voor het SGS-
toenooi ‘Snelschaken in clubteams’. Als een speler niet beschikbaar is, dan komt de eerst 
volgende op de lijst in aanmerking.  
De Wedstrijdleider mag bij uitzondering van het systeem afwijken, en mag variëren in de 
grootte van de teams. (ALV 2008) 

Artikel 5: het Kersttoernooi 
g. Het Kersttoernooi wordt gespeeld op de laatste woensdag voor kerst.  
h. Het Kersttoernooi kent een intern karakter. Rode Lopers, Gouden Lopers en aspirantleden zijn 

uitgenodigd voor deelname. Leden van andere schaakverenigingen in principe niet. (ALV 2016) 

Artikel 5: het Knock Out Toernooi 
i. Het Knock Out Toernooi wordt gespeeld op de laatste woensdag van juni.  
j. Het Knock Out Toernooi kent een intern karakter. Rode Lopers, Gouden Lopers en aspirantleden 

zijn uitgenodigd voor deelname. Leden van andere schaakverenigingen in principe niet. (ALV 
2016) 

Interne rating 

Artikel 6: berekening interne ratings (ALV 2014) 
a. Er wordt intern een clubrating gehanteerd. Hiervoor wordt de gangbare ELO-methode gebruikt. Alle 

interne wedstrijden tellen hiervoor mee. 
b. Elke zomer worden de clubratings geijkt aan de KNSB ratinglijst van 1 augustus. De bandbreedte van de 

clubrating wordt dan getransformeerd naar de bandbreedte van de KNSB-rating voor onze leden. De 
volgorde op de clubratinglijst blijft na transformatie hetzelfde als daarvoor. 

c. Een nieuwe speler krijgt een clubrating wanneer er tien maal gespeeld is tegen iemand met een 
clubrating. 

d. Aangezien er geijkt wordt aan KNSB-rating, krijgt een nieuwe speler die a een KNSB-rating heeft, direct 
deze rating als initiele clubrating.  

e. De details van de ratingberekening zijn beschreven op de website. 
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Artikel 6: Elobeker 
f. Er wordt jaarlijks een ELO beker uitgereikt aan de speler die aan het eind van het seizoen de 

grootste sprong voorwaarts heeft gemaakt met zijn clubrating. 
g. In het geval meerdere spelers exact dezelfde hoeveelheid ratingpunten hebben gewonnen, zal 

de beker worden uitgereikt aan de schaker met de hoogste clubrating. 

Artikel 6: Ratingprijzen 
h. In de interne competitie worden ratingprijzen vergeven aan de hoogst eindigende spelers op 1/3 

en 2/3 van de startratinglijst. De wedstrijdleider intern maakt de exacte grens aan het begin van 
het seizoen bekend. (ALV 2014) 

i. Als startrating geldt de rating aan het begin van het seizoen.  

Artikel 7 - vacant 

Bekercompetitie 

Artikel 8: indeling 
a. Alle leden kunnen meedoen. 
b. Ronde 1 wordt ingedeeld op basis van een loting. De overige rondes gaan via een knock-out 

systeem, waarbij de winnaar telkens doorgaat.  
c. De eerste ronde hebben alle oneven lotnummers wit. Iedere volgende ronde wordt voor de 

kleurverdeling eerst gekeken naar het kleursaldo in deze bekercompetitie (inclusief eventuele 
voorronde), en krijgt degene met het hoogste witsaldo zwart. Is dit gelijk dan krijgt degene met 
het hoogst gelote startnummer wit, waarbij lotnummer 1 het hoogst is. (ALV 2020) 

d. Alle bekerpartijen tellen mee voor de interne.  
e. Het speeltempo is gelijk aan het speeltempo in de interne competitie. 

Artikel 9: Speelschema 
a. Bij aanvang van de competitie maakt de w.i. middels een speelschema bekend in welke periodes 

de rondes gespeeld moeten worden.  
b. Elke wedstrijd wordt gespeeld op de eerste avond van de betreffende periode dat beide spelers 

hiervoor aanwezig zijn (externe wedstrijden natuurlijk niet meetellend). De wedstrijden dienen 
voor het eind van de betreffende periode afgerond te zijn. Wanneer een partij niet gespeeld kan 
worden door afwezigheid, dan bekert de speler met de meeste aanwezigheid (in die periode) 
door. 

c. In goed overleg en met geldige excuses is afwijken van het tijdschema mogelijk. 
d. Indien de uitslag remise wordt dan telt die remise voor de interne, voor een doorbraak in de 

beker dient er gevluggerd te worden met 5 min pppp met verwisselde kleuren. Indien dit ook 
remise wordt, nogmaals kleur verwisselen en vluggeren met 5 min pppp. Nogmaals remise; dan 
loten om de kleur, wit krijgt 5 minuten, zwart 4 en wit moet winnen om door te gaan. 

Externe competitie 

Artikel 10: Samenstelling externe teams 
a. De indeling van de externe teams wordt vastgesteld op de jaarlijkse ALV aan het begin van het 

seizoen, op voorstel van de wedstrijdleider extern.  
b. De teams worden ingedeeld op volgorde van clubrating volgens de eindranglijst van de interne 

competitie van het voorgaande seizoen (ALV 2009, 2010). Bij de clubrating wordt een bonus 
opgeteld volgens lid c.  

c. Aan het eind van het seizoen wordt per speler een eventueel positief saldo in de externe 
competitie door de Wedstrijdleider Extern verdisconteerd in de plaatsingslijst.  
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Een eventuele overscore in alle partijen die een speler namens De Rode Loper heeft gespeeld (in 
de SOS competitie, KNSB competitie, SGS-bekercompetitie en/of KNSB-bekercompetitie) wordt 
vermenigvuldigd met de interne K-factor en deze score wordt opgeteld bij de interne rating. De 
aldus verkregen scores worden gesorteerd van hoog naar laag en vormen zo de plaatsingslijst. 
(BLV februari 2019).  

d. Voor de plaatsing geldt een opkomstdrempel van 10 partijen. Opkomst is gedefinieerd als het 
aantal voor de interne rating meetellende partijen. Dat zijn dus reguliere interne partijen en 
beker partijen, maar niet de externe thuiswedstrijden. Partijen tegen ratinglozen tellen wel mee. 
Bij een eventuele onderbezetting van het laagste team, draagt de wedstrijdleider extern 
aanvullende (ongekwalificeerde) spelers voor. (ALV 2010) 

e. De wedstrijdleider extern mag in een voorstel aan de ALV gemotiveerd afwijken van de 
geldende systematiek voor het indelen van de teams, maar de wedstrijdleider extern moet 
terughoudend omgaan met deze bevoegdheid. (ALV 2007) 

Artikel 10: Samenstelling bekerteam 
f. De samenstelling van het bekerteam wordt bepaald aan de hand van de eindranglijst van het 

voorgaande seizoen. De nummers 1 t/m 4 vormen het bekerteam. De nummer 5 is eerste 
reserve, de nummer 6 tweede reserve, etc. (ALV 2005) 

Artikel 11: Externe-bokaal en teambokalen 
a. De speler die de meeste punten heeft gehaald in de teamwedstrijden, wint de teambokaal. Bij 

gelijk eindigen wint van die spelers de speler met de hoogste TPR (te berekenen volgens 
artikelen 1.48 & 1.49 van het FIDE handboek B1). (ALV 2015, aanvulling in 2018) 

b. De externe-bokaal gaat naar de speler met de hoogste plusscore (overwinningen – nederlagen). 
Bij een gelijke overscore gaat de bokaal naar de speler met de meeste partijen. (ALV 2021) 

Artikel 12: Wedstrijdleiding 
a. De teamcaptain wordt geacht op te treden als wedstrijdleider bij externe thuiswedstrijden. Deze 

verantwoordelijkheid kan hij voor aanvang van de wedstrijd desgewenst (en met wederzijdse 
instemming) delegeren aan een clubgenoot.  

Artikel 13: Declaraties 
a. Chauffeurs die voor het team rijden van en naar een externe wedstrijd kunnen aanspraak maken 

op een kilometervergoeding. Daarbij wordt de door de ANWB geadviseerde prijs (ca 18 cent per 
km) gerekend. Hierbij wordt uitgegaan van twee auto’s per team. Mensen die op eigen 
gelegenheid reizen komen niet in aanmerking. (Bekrachtigd op ALV 2008) 
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Annex bij het wedstrijdreglement van UCS De Rode Loper 

Wedstrijdsysteem 

a. De basis voor de indeling door de w.i. wordt gevormd door het zogenaamde Keizersysteem.  
b. De eerste twee ronden van de Keizercompetitie wordt er ingedeeld volgens het zwitserse 

systeem, op basis van clubrating. De volgende ronden wordt er ingedeeld op basis van de 
Keizerranglijst.  

c. De vaststelling van de ranglijst voor de interne competitie zal gebeuren volgens onderstaande 
regels:  

1. Aan het begin van de interne competitie krijgt iedere speler het aantal waardepunten 
overeenkomend met zijn positie op de ranglijst van het voorgaande jaar. 

2. Waardering 
i. De waardering voor een wedstrijd in de interne competitie is als volgt: bij winst krijgt 

men het waardecijfer van zijn tegenstander toegekend; bij remise krijgt met de helft van 
dat waardecijfer toegekend; bij verlies 0 punten.  

ii. Opkomst in de interne wordt standaard beloond met 10 extra Keizerpunten, ongeacht 
het resultaat. (ALV 2018) 

3. Wanneer een speler de clubavond niet kan bezoeken en hij heeft zich afgemeld, dan krijgt 
men een derde van zijn waardecijfer met een maximum van de helft van het aantal rondes 
in een seizoen. Na overschrijding van dit aantal zal de waardering 0 punten bedragen. Het 
niet (op tijd) afmelden kan met een 0 bestraft worden. 

4. Wanneer een speler niet kan deelnemen aan de interne competitie, omdat deze speler aan 
een instructie avond dan wel aan een vergadering ten behoeve van de Rode Loper 
deelneemt, krijgt deze speler een compensatie van de helft van zijn waardecijfer. 

5. Het kan voorkomen dat een speler niet ingedeeld kan worden (bijvoorbeeld bij een oneven 
aantal aanwezigen). In dat geval krijgt hij twee derde van zijn waardecijfer. De w.i. dient er 
naar te streven dat dit een speler maximaal één maal per jaar overkomt.  
Welke speler niet kan worden ingedeeld vanwege een oneven aantal aanwezigen, wordt 
bepaald door middel van de uitlootlijst. De w.i. bepaalt deze lijst bij het begin van het 
seizoen. 

6. Spelers die op de clubavond aan een externe wedstrijd meedoen krijgen daarvoor 
compensatiepunten, op basis van de bordwaarde (zie tabel). Bij een externe partij op een 
clubavond, wordt minimaal een remise toegekend, dus 0,5 maal de bordwaarde van de 
externe opponent. Bij winst wordt wel 1 maal de bordwaarde gegeven (ALV 2019). 
De tabel werkt als volgt: de speler aan het 1e bord van het 1e team zal bij winst hetzelfde 
aantal punten krijgen toegekend als wanneer hij van de nummer 1 van de interne 
competitie zou winnen. De speler aan het 2e bord krijgt 1 punt minder etc. Het aantal 
punten dat de 1e bordspelers van de overige teams krijgen in geval van winst is afhankelijk 
van de klasse waarin het team speelt. De volgende formule geldt dan: 
Het aantal punten bij winst is E-8*k , waarbij E de eigenwaarde is van de nummer één van 
de Keizerranglijst en k het aantal klassen dat het team lager speelt dan het eerste team. Een 
voorbeeld, waarin het Eerste promotieklasse speelt, het Tweede eerste klasse en het Derde 
en Vierde derde klasse:  
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bord 1e achttal 2e achttal 3e achttal 4e achttal 
1 125 117 101 101 
2 124 116 100 100 
3 123 115 99 99 
4 122 114 98 98 
5 121 113 97 97 
6 120 112 96 96 
7 119 111 95 95 
8 118 110 94 94 

7. Spelers die slechts gedurende een gedeelte van het seizoen aan de interne competitie 
deelnemen, krijgen aan de voorgaande c.q. volgende avonden telkens een derde van hun 
eigen waardecijfer met een maximum van de helft van het aantal rondes in een seizoen. Na 
overschrijding van dit aantal zal de waardering 0 punten bedragen.  

8. Nieuwe leden worden door de w.i. in de ranglijst geplaatst alsof zij zich vanaf ronde 1 tot de 
eerste ronde waarin zij spelen steeds afgemeld hebben. 
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