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Er wordt gespeeld volgens de FIDE-regels voor het Schaakspel in de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven 

door de KNSB januari 2018, met name aanhangsel A voor het Rapidschaak. 

Artikel A3 is niet van toepassing; wij spelen volgens artikel A4. (De speler verliest de partij bij de tweede 

terecht geclaimde onreglementaire zet; tenzij mat door de tegenstander niet meer mogelijk is; dan is de partij 

remise.) 

Artikel III.4 is niet van toepassing; wij spelen volgens artikel III.5 (Speler met minder dan 2 minuten op de klok 

mag remise claimen als de tegenstander niet meer op een normale manier kan winnen, of daar geen poging meer 

toe doet.) 

 

 

Hieronder de belangrijkste regels: 

 

Schaakregels 

• Aanraken (met de bedoeling om te zetten)  is zetten.  

• Onreglementaire zetten moeten worden teruggenomen. 

• De koning mag niet geslagen worden. 

• Bij problemen: zet de klok stil en roep de tafelleider erbij. 

 

Overige regels 

• De opgehangen tijdschema’s zijn een indicatie. De starttijd van de ronde direct na de pauze wordt wel 

aangehouden.  

• De verzuimtijd is gelijk aan de gehele bedenktijd van een speler voor de partij (Een speler dient aan het 

bord te verschijnen voor zijn gehele bedenktijd verstreken is.) 

• De mobiele telefoon dient uit te staan (dus ook niet trillen!). Als deze afgaat betekent dit verlies van de 

partij, tenzij de tafelleider of wedstrijdleirder anders beslist. 

• Wees voorzichtig met materiaal en in het gebouw. Niet slaan op de klokken 

 

 

Gelijk eindigen 

Bij gelijk eindigen voor bekers en plaatsen wordt gekeken naar (aflopend): 

• Weerstandspunten 

• SB-punten 

 

Als er nog steeds geen onderscheid is dan volgt een beslissingsmatch met versneld tempo. 

 

 

Uiteraard mag je je niet met andere partijen bemoeien! Dit geldt  voor zowel deelnemers als ouders.  

 

 

Bij eventuele vragen of ongeregeldheden eerst de klok stilzetten en dan de tafelleider raadplegen. Als dat niet tot 

een oplossing leidt waar beide partijen mee akkoord gaan of als de tafelleider advies wil, kan de wedstrijdleider 

erbij worden gehaald.  

 

 

 

 


