
Rokade Westerlo – Geelse Schaakkring 

AANKONDIGING DE VERBONDEN TORENS 2015 

Kalender & Locatie 

De Verbonden Torens is een open tornooi gespreid over acht rondes georganiseerd door Rokade 
Westerlo en de Geelse Schaakkring. De rondes worden alternerend gespeeld in het clublokaal van één van 
beide clubs: de even rondes in Westerlo, de oneven rondes in Geel. 
 

Opgelet: inschrijven tot 21/10/2015 uiterlijk 21:00 !!! 

 

ronde 1 23/10/2015 Geel  

ronde 2 30/10/2015 Westerlo  

ronde 3 06/11/2015 Geel  

ronde 4 13/11/2015 Westerlo  

ronde 5 20/11/2015 Geel  

ronde 6 27/11/2015 Westerlo  

ronde 7 04/12/2015 Geel  

ronde 8 11/12/2015 Westerlo  

 

Westerlo Geel 

Parochiecentrum 
Boerenkrijglaan 26 
2260 Westerlo 
 
014 / 54.97.08 

Zaal 't Wijnhuis 
Stationstraat 56 
2440 Geel 
 
014/58.87.71 

 
Paring 

De paring gebeurt volgens het Zwitsers Systeem op rating en word op donderdagavond daags voor de 
ronde via de website http://www.rokadewesterlo.be/DeVerbondenTorens2015 op het internet 
gepubliceerd. Spelers hebben de mogelijkheid om bij de tornooileider aan of af te melden tot twee dagen 
voor het spelen van de ronde. Uiterste deadline voor aan of afmelden is woensdagavond 21:00. 
 
Inschrijving 

Inschrijven voor het tornooi kan via een email naar de.verbonden.torens@gmail.com 

Trofee  

De winnaar van het tornooi ontvangt voor één jaar de wisselbeker in bruikleen. Na winst in drie 

opeenvolgende edities van het tornooi is deze wisselbeker definitief verworven.  Ook de tweede en de 

derde plaats ontvangen voor één jaar een trofee in bruikleen. Deze trofeeën kunnen niet worden 

verworven. 

Deelname  

Deelname aan De Verbonden Torens is gratis en open spelers die lid zijn van de KBSB 

Door deelname aan het tornooi verklaart een speler zich akkoord met het tornooireglement.  

http://www.rokadewesterlo.be/DeVerbondenTorens2014
mailto:de.verbonden.torens@gmail.com


REGLEMENT DE VERBONDEN TORENS 2015 

Artikel 1.  

De partijen worden gespeeld volgens de FIDE Regels voor het Schaakspel met uitzondering van: 

 artikel  6.7.a De verzuimtijd na aanvang van de partij bedraagt 60 minuten 

 artikel  11.3. b  Mobiele telefoons zijn toegestaan in het spelersgebied op voorwaarde dat deze 
zijn uitgeschakeld. Elk gebruik van of geluid geproduceerd door zulk een mobiele telefoon verliest 
de partij. 

 
Artikel 2.  
Het speeltempo wordt bepaald op 2 uur per speler voor 40 zetten, gevolg door 30 minuten Quick Play 
Finish  
 
Artikel 3.  
Het aanvangsuur van de partijen wordt bepaald op 20u15. 
 
Artikel 4.  
De partijen worden doorgegeven voor nationale elo-verwerking.  
 
Artikel 5.  
De paring gebeurt volgens het Zwitsers Systeem op rating volgens het programma  “Pair Two versie 5.55”. 
De paring van een nieuwe ronde gebeurd op donderdagavond daags voor de ronde en wordt via de 
website op het internet gepubliceerd. 
 
Elke speler dient zijn deelname aan een ronde te bevestigen en dit voor de paring van de betreffende 

ronde. Een speler heeft de mogelijkheid zich aan of afwezig te melden door: 

 Bij aanvang van het tornooi de aanwezigheid te bevestigen voor elk van de ronden. 

 Bij aanvang van een ronde de aanwezigheid te bevestigen voor de volgende ronde. 

 Voor de paring van de ronde contact op te nemen met de tornooileider. 

 (en dit tot uiterlijk woensdagavond 21:00). 

 Ingeval van twijfel word een speler afwezig verondersteld. 

Een ongemelde afwezigheid kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.  

De tornooileider neemt daarin, rekeninghoudend met de omstandigheden een beslissing. 

Artikel 6.  
De eindstand in het klassement wordt achtereenvolgens bepaald door: 

1. Score  
2. Buchholz-score (WP)  
3. Sonneborn-Berger score (SB)  
4. Progressieve score 

Artikel 7.  
Men kan schriftelijk (e-mail, brief) beroep aantekenen tegen een beslissing van de tornooileider bij de 

beroepscommissie. De beroepscommissie bestaat uit de voorzitters van beide clubs, bijgestaan door een 

arbiter. Elke beslissing van de beroepscommissie bekrachtigt door beide voorzitters is definitief. 

Artikel 8.  
Door deelname aan het tornooi verklaart een speler zich akkoord met het tornooireglement. 


