REGLEMENT LEISB - BEKERWEDSTRIJDEN
Artikel 1
De Leidse Schaakbond organiseert jaarlijks wedstrijden om de LeiSB-Beker voor
verenigingsteams van de Leidse Schaakbond; de leiding van deze wedstrijden berust bij de
competitieleider van de LeiSB.
Artikel 2
Tot deelname is gerechtigd een team van elke vereniging, waarvan een of meer teams
uitkomen in de competitie van de Leidse Schaakbond, samengesteld uit spelers van die
vereniging welke niet deelnemen aan de KNSB-competitie.
Artikel 3
De teams bestaan uit vier spelers en een teamleider. Het is ook toegestaan dat een van de
spelers als teamleider optreedt. De teams dienen door de verenigingen voor de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering te worden aangemeld bij het LeiSB-bestuur. De spelers en
reserves van een vereniging, waarvan een of meer teams uitkomen in de LeiSB-competitie,
moeten voor die vereniging speelgerechtigd zijn in de LeiSB-competitie.
Artikel 4
De wedstrijden worden gespeeld in de periode oktober tot en met mei. Het streven is
ongeveer een ronde per twee maanden, volgens het afvalsysteem. De teamleiders dienen
per ronde onderling een speeldatum overeen te komen in de door de competitieleider vooraf
bekend gemaakte periode. Is dit niet mogelijk gebleken, dan wordt gespeeld op de laatste
clubavond van het thuisspelende team in deze periode.
Artikel 5
Er wordt uitgegaan van een deelname van alle LeiSB-verenigingen, waarvan er 16 teams
doorgaan in de eerste ronde. Indien gewenst kan een vereniging zich voorafgaand aan het
seizoen afmelden bij de competitieleider.
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Artikel 6
Het speeltempo is 45 minuten per partij per speler en men speelt eenmaal met wit en
eenmaal met zwart tegen dezelfde speler. De partijen worden gespeeld volgens de
FIDE-Regels voor het schaakspel (officiële Nederlandse vertaling juli 2017) met
gebruikmaking van Aanhangsel A. Regels voor Rapidschaak met hantering van artikel A4.
Artikel 7
Voor het begin van de wedstrijd overhandigen de teamleiders van de viertallen gelijktijdig de
opstelling van de viertallen aan de wedstrijdleider in de volgorde waarin de spelers aan de
borden zullen plaatsnemen. Het bezoekende team begint aan de borden 1 en 3 met wit en
speelt op de borden 2 en 4 met zwart.
Artikel 8
De teamleider van een thuisspelend team dient zorg te dragen voor de afhandeling van het
wedstrijdformulier conform het bepaalde in artikel 16 van het competitiereglement van de
Leidse Schaakbond. Direct na een volledige ronde worden de belanghebbende teams van
de resultaten in kennis gesteld en verricht de competitieleider de indeling van de volgende
ronde.

Artikel 9
Een wedstrijd wordt gewonnen door het team dat de meeste bordpunten heeft behaald.
Indien beide teams evenveel bordpunten hebben behaald, wordt de uitslag bepaald aan de
eerste drie borden; is de stand ook dan gelijk dan is de uitslag aan de eerste twee borden
bepalend; is de stand dan nog steeds gelijk, dan is het resultaat van het eerste bord
doorslaggevend.
Bij acht remises (of vier maal 1-1) dient te worden geloot; beide teams kunnen echter
tevoren afspreken dit loten te vervangen door snelschaakpartijen van 5 min. p.p.p.p.; het
resultaat dient op het wedstrijdformulier te worden vermeld.
Artikel 10
Kosten van deelname worden jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en
worden door de LeiSB-penningmeester in rekening gebracht. Kosten van reizen en zaalhuur
zijn voor rekening van de deelnemende verenigingen.
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Artikel 11
In onvoorziene gevallen beslist de competitieleider, tegen wiens beslissingen beroep
openstaat conform het bepaalde in artikel 3, lid a, van het competitiereglement van de
Leidse Schaakbond.
Artikel 12
Bij ontstentenis van de competitieleider wordt zijn functie waargenomen door een door
het bestuur van de LeiSB aan te wijzen plaatsvervanger.
Aldus voor het eerst van toepassing na de Algemene Ledenvergadering van de LeiSB van
16 september 1994 en voor het laatst gewijzigd op 15 september 2017.
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