
 

 

 

 
 

1. Tornooiformule en -schema:  Het K.L.Ledegancktornooi is een ploegentornooi, 
bestaande uit 2 delen, met 5 voorrondes en 5 play-off rondes. 

1.1 Voorrondes: 5 rondes Zwitsers. 
Koppeling op basis van de rangschikking, rekening houdend met de matchpunten.  
Ploegen van dezelfde club/afdeling komen niet tegen elkaar uit in de voorrondes.  

1.2 De voorrondes zijn gepland op 

 VR1   29/10/2021  in Evergem  
 VR2   26/11/2021  in Eeklo  
 VR3   10/12/2021  in Kaprijke  
 VR4   28/01/2022  in ???  
 VR5   18/02/2022  in ??? 

1.3 Play–off rondes:  
De ploegen worden in 2 reeksen ingedeeld op basis van de rangschikking na 5 voorrondes.  
De eerste 5 ploegen spelen de A-finale, de andere 5 ploegen spelen de B-finale.  
De ploegen spelen daarna per reeks een volledig tornooi (5 rondes, met telkens 1 bye).  

1.4 De Play-offrondes zijn (voorlopig en onder voorbehoud) gepland op 

 PO1  11/03/2022  in ??? 
 PO2  25/03/2022  in ??? 
 PO3  08/04/2022  in ??? 
 PO4  29/04/2022  in ??? 
 PO5  13/05/2022  in ??? 

 
2. Rangschikkingen: 

2.1 Voorrondes: de rangschikking wordt opgemaakt volgens de behaalde matchpunten (2 bij 
ploegwinst, 1 bij gelijkspel en 0 bij verlies) Het ploegresultaat wordt bepaald door de 
bordpunten: winst 3, remise 2, verlies 1 en forfait 0. In geval van gelijkheid op matchpunten 
worden de bordpunten gebruikt als scheidingspunten. 

2.2 Play-off rondes: de rangschikkingen wordt opgemaakt volgens de matchpunten behaald in de 
voorrondes, die gehalveerd meetellen, en de behaalde matchpunten, (2 bij ploegwinst, 1 bij 
gelijkspel en 0 bij verlies). Het ploegresultaat wordt bepaald door de bordpunten: winst 3, 
remise 2, verlies 1 en forfait 0. In geval van gelijkheid tellen als scheiding eerste de 
matchpunten zonder de matchpunten uit de voorrondes, vervolgens tellen de bordpunten 
van de play-off rondes als scheidingspunten. 

2.3 Bepalen van de finalereeks als er 2 ploegen gedeeld 5de staan, na rangschikking volgens 2.1: 

2.3.1 Onderling resultaat van de 2 ploegen die in aanmerking komen voor de A-reeks 
 

2.3.2 Scheiding op Bucholz (totaalscores van de tegenstanders) op matchpunten 
 

2.3.3 Scheiding op Bucholz (totaalscores van de tegenstanders) op bordpunten 
 

2.3.4 Overeenkomst of lottrekking 
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3  Spelerslijst en ploegopstelling:  
 

3.1 Elke ploeg bestaat uit 4 spelers. 
 

3.2 De spelers worden opgesteld volgens een spelerslijst die voor de start van de eerste ronde 
bezorgd wordt aan de wedstrijdleider of coördinator. 
 

3.3 Indien een afdeling/club met 2 ploegen speelt, mogen de eerste 4 spelers op de spelerslijst 
enkel opgesteld worden in ploeg 1. 

 

3.4 Bij een eventuele ronde waarbij de 1ste ploeg van een club/afdeling vrij zou zijn en de 2de 
ploeg niet, geldt dat de eerste 4 spelers die minimum 50% van hun wedstrijden in de 1ste 
ploeg gespeeld hebben, niet mogen opgesteld worden in de 2de ploeg. 

 

3.5 In de laatste play-off ronde,  
kunnen enkel spelers aantreden die minstens al één ronde van het tornooi hebben gespeeld.  
 

3.6 In elke ploeg moeten de spelers opgesteld worden in de volgorde waarin ze op de spelerslijst 
voorkomen. Deze volgorde hoeft niet door te lopen over de 2 ploegen. Er dient wel rekening 
gehouden worden met punt 3.3. Dus speler 5 op de lijst mag in ploeg 2 spelen en speler 7 in 
ploeg 1. 
 

3.7 In geval van verkeerde opstelling verliest de te laag opgestelde speler door forfait. 
 

3.8 In geval van opstelling van een speler die niet voorkomt op de spelerslijst,  
verliest deze speler door forfait. 
 

3.9 Er kunnen voor aanvang van iedere ronde (behalve de laatste) nieuwe spelers worden 
toegevoegd aan de spelerslijst. 

  
4 De aanvang van de ronde is om 20u30. Het tempo bedraagt 1u30 + 10s/zet  vanaf de eerste zet.  

 

4.1 Mochten er bij aanvang van een ronde niet genoeg elektronische klokken zijn, dan wordt 
gespeeld met een gewone klok met als tempo 1h30. Indien één van beide spelers minder dan 
5 minuten op de klok heeft mag hij vragen om een elektronische klok te krijgen waarbij alleen 
de increment van 10s/z wordt toegevoegd (dus geen aanpassing van de tijd op dat moment).  
 

4.2 Mocht er, uitzonderlijk, dan nog geen elektronische klok beschikbaar zijn dan krijgen beide 
spelers pro rata 10s/z extra, aan de hand van de laatst genoteerde zet bij beide spelers. 

 

5 Noteren is verplicht tot een speler minder dan 5 min op zijn klok heeft.  
Daarna, zelfs als de speler door de increment, meer dan 5 min heeft is noteren niet meer verplicht. 

 

6 Het FIDE-reglement is van toepassing (uitz: GSM’s zijn toegelaten, forfait pas na 1h te laat komen). 
 

7 Na de partij bezorgt de witspeler het uitslagenbriefje aan de wedstrijdleider of zijn vervanger.  
De zwartspeler plaatst de stukken terug in de aanvangspositie. 

 

8 Wedstrijdleiding en coördinatie: Kurt Engels (kurt_engels@outlook.be, 0476 488 196).  
Hij kan zich laten bijstaan door hulptoernooileiders die hij zelf aanstelt. 

 

9 De clubs die een ronde organiseren dienen in te staan voor de volledige organisatie van de ronde: 
zaalschikking (alle materiaal), uitslagenbriefjes en notatiebriefjes. 

 

10 Voor punten die niet in dit reglement voorzien zijn en bij eventuele geschillen  
is de beslissing van de wedstrijdleiding bindend. Er is geen verhaal mogelijk. 
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