
Oost-Vlaamse  Interclub  2020  –  2021    
  

  

Herfstcompetitie  (Oktober  –  december)   Lentecompetitie  (Februari  –  mei)  *  
  
5  ronden  (4/10,  18/10,  15/11,  29/11  &  
13/12)  
Reeksen  van  6  teams  
1  stijger  per  reeks  
Geen  dalers  
  

  
7  ronden  (  7/2,  28/2,7/3,  21/3,  28/3,  25/4  &  
9/5)  *  
Reeksen  van  8  teams  
*  Data  &  competiteformat  onder  voorbehoud  
van  verloop  herstcompetitie  &  navraag  
deelnemers,  covid19  &  vastlegging  data  NIC)  
Flexibele  overgang,  uitschrijven  mag  steeds  
zonder  sancties.  Promoveren  is  niet  verplicht.  
Zeker  een  nieuwe  inschrijvingsronde  in  
december  voor  3e,  4e  en  5e  afdeling.  

  
Competiteformat  herfst-editie  Oost-Vlaamse  Interclub  2020  
  
Belangrijke  data:  
Finale  inschrijvingsdatum:  23  september  
Finalisering  sterktelijst:  30  september  
Ronde  1:  Zondag  4  oktober  2020  om  14uur  
Ronde  2:  Zondag  18  oktober  2020  om  14uur  
Ronde  3:  Zondag  15  november  2020  om  14uur  
Ronde  4:  Zondag  29  november  2020  om  14uur  
Ronde  5:  Zondag  13  december  2020  om  14uur  
  
    Tempo  &  Elo-verwerking:  
Het  tempo  voor  alle  partijen  bedraagt  90  min.  voor  40  zetten  gevolgd  door  30  min.  voor  de  
rest  van  de  partij  met  toevoeging  van  30  sec.  per  zet  vanaf  zet  1.  
De  partijen  tellen  mee  voor  Fide  en  nationale  elo-verwerking.  
  
Afdelingen:  
Aan  de  hand  van  de  doorgegeven  basisspelers  (4,  5  of  6)  wordt  gekeken  naar  de  
gemiddelde  fide-rating  van  1  september  2020  van  de  betrokken  spelers.  
  
Volgende  elogrenzen  zijn  bij  de  vijf  afdelingen  van  toepassing  (**):  
Afdeling  1:  +  2200  elo  (1  reeks)  
Afdeling  2:  2000  -  2199  elo    (2  reeksen)  
Afdeling  3:  1700  -  1999  elo  (4  reeksen)  
Afdeling  4:  1400  -  1699  elo  (+-  4  reeksen,  max  8  reeksen)  
Afdeling  5:  -1400  elo  (+-  4  reeksen,  max  16  reeksen)  
  
Wie  kan  deelnemen  &  hoe  inschrijven  ?  
Alle  ploegen  kunnen  meedoen.  Clubs  aangesloten  bij  Liga  Oost-Vlaanderen  schrijven  zich  in  
via  een  online  Excel  (zie  aparte  mail).  Clubs  niet  aangesloten  bij  Liga  Oost-Vlaanderen  via  
mail  naar  ov-interclub@schaakligaoostvlaanderen.be  tegen  ten  laatste  23  september  2020.  
  
Lokaalvereisten:  
Het  lokaal  moet  gevestigd  zijn  in  de  provincie  Oost-Vlaanderen.  Hierop  worden  geen  
uitzonderingen  toegestaan.



Ploegopstelling:  
  
De  ploegopstelling  voor  het  gehele  seizoen  wordt  gemaakt  aan  de  hand  van  max  8-10  
spelers,  er  is  keuze  uit:  

-   4  tem  6  basisspelers  
-   2  reserves  welke  voldoen  aan  de  bovengrens(*)  &  ondergrens(*)  van  de  reeks  
-   2  reserves  welke  voldoen  aan  de  bovengrens(*)  

  

Het  aantal  reservespelers  blijft  op  4  staan  ongeacht  hoeveel  basisspelers  er  voor  die  ploeg  
gekozen  zijn.  Basisspelers  kunnen  ook  reservespeler  zijn  in  een  hogere  reeks.  
  

(*)  Voor  de  bovengrens  &  ondergrens  van  een  reservespeler  te  bepalen  wordt  gekeken  naar  
zijn/haar  (aangepaste)  elo  van  de  sterktelijst,  deze  kan  max.  50  elo-afwijken  van  de  fide-elo.  
  
Vb.  Voor  –  1400  tem  –  1700:  
Basisspeler  1      1800  
Basisspeler  2        1750  
Basisspeler  3        1600  
Basisspeler  4      1600  
Basisspeler  5  (optioneel)    1310  
Basisspeler  6  (optioneel)      1300  
Reservespeler  1400  –  1700  elo  (*)  (niet  gekend  bij  inschrijving)  
Reservespeler  1400  –  1700  elo  (*)  (niet  gekend  bij  inschrijving)  
Reservespeler  1000  –  1700  elo  (*)  (niet  gekend  bij  inschrijving)  
Reservespeler  1000  –  1700  elo  (*)  (niet  gekend  bij  inschrijving)  
  
Aan  de  hand  van  het  gemiddelde  van  de  6  basisspelers  wordt  bepaald  in  welke  afdeling  ze  
zitten,  in  bovenstaand  voorbeeld  bedraag  het  gemiddelde  1560  elo  =>  4e  afdeling.  De  
overige  vier  reservespelers  moeten  niet  vooraf  gekend  zijn,  maar  dien  wel  aan  
bovenstaande  criteria  te  voldoen.    
  
Een  niet-geklasseerde  speler  moet  een  fictieve  elo  krijgen  tussen  de  1000  –  1500  elo.  
  
  
Veiligheidsvoorschriften:  
  

-   Mondmasker  verplichting  in  de  volledige  speelzaal  
-   Er  is  een  plaats  waar  handen  kunnen  gewassen  worden  en/of  handen  ontsmet  

worden.  Deze  plaats  is  voldoende  ruimt  voorzien  voor  het  aantal  clubs  dat  er  
gelijktijdig  zullen  thuis  spelen.  

-   Iedere  speler  is  verplicht  voor  en  na  de  partij  zijn  of  haar  handen  te  wassen  of  
ontsmetten.  

-   Spelers  lopen  enkel  rond  voor  essentiële  verplaatsingen:  bar,  toilet,  …  
-   Minimum  Speelruimte:  per  speler  dient  er  4m2  voorzien  te  worden.  
-   De  optie  om  met  twee  borden  te  spelen  voor  één  partij  is  steeds  mogelijk.  
-   Volg  de  aanwijzingen  die  op  voorhand  of  op  de  speellocatie  gemeld  worden.  

  
De  Toernooiverantwoordelijke  van  Liga  Oost-Vlaanderen  behoudt  zich  het  recht  om  deze  
veiligheidsvoorschriften  te  verstrengen  of  versoepelen  indien  de  wetgeving  wijzigt.  
  
  



Inschrijvingsgeld  &  prijzengeld  Herfstcompetitie  
  

  
  
Bij  gelijkstand  voor  de  eerste  plaats  wordt  er  een  testmatch  gespeeld  indien  na  
matchpunten,  bordpunten,  en  onderling  duel  er  geen  afscheiding  is.  
Geldprijzen  worden  steeds  gedeeld  bij  gelijk  aantal  matchpunten  en  bordpunten.  
  
  
Vragen  /  Meer  info  ?  
ov-interclub@schaakligaoostvlaanderen.be  
  

  


