
Reglement FK 60+ aangepast 1 maart 2022 

Het Fries Kampioenschap 60+ deelname staat open voor leden van verenigingen die zijn aangesloten 

bij de Friese Schaakbond en die op 1 januari van het jaar waarin het kampioenschap wordt gespeeld 

de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt.  

De speeldata vallen dit jaar vanwege de corona pandemie in april. Er zijn 7 ronden. Er wordt gespeeld 

volgens het FIDE-reglement met een speeltempo van 1:30 uur per persoon per partij plus 30 

seconden per zet vanaf zet 1.  

De resultaten worden na afloop ingestuurd naar de KNSB voor ratingverwerking. Tijdens de eerste 

vier ronden is eenmaal een bye (0,5) mogelijk, wat wil zeggen dat de speler bij verhindering een half 

punt krijgt in de betreffende ronde. Een bye moet minstens een week tevoren worden aangevraagd. 

In geval van overmacht, bijvoorbeeld acute ziekte of ongeval, kan een kortere termijn gelden. De 

indeling wordt minstens 15 minuten voor de aanvang van elke ronde bekend gemaakt.  

Omdat vanwege de coronapandemie dit jaar in april ook veel (inhaal) FSB competitie wedstrijden zijn 

kan het zijn dat sommige deelnemers 2 partijen op één dag moeten spelen. Het mag niet zo zijn dat 

de FSB competitie wordt gehinderd door het FK. In het geval kunnen de deelnemers die hiermee 

geconfronteerd worden in de betreffende ronde een bye (1) nemen maar daarbij moet worden 

aangetekend dat het nemen van een bye in de laatste twee ronden van het kampioenschap 

reglementair moet worden uitgesloten, omdat anders de einduitslag oneigenlijk beïnvloed kan 

worden. 

Bij een gelijk aantal punten worden geldprijzen gedeeld. Als 2 of meer deelnemers met dezelfde 

score op de eerste plaats zijn geëindigd gelden achtereenvolgens de volgende criteria voor het 

aanwijzen van de nieuwe Fries Kampioen 60+: a. Onderling resultaat. Enkel te gebruiken als alle 

spelers die gelijk eindigen tegen elkaar gespeeld hebben. De som van de onderlinge resultaten wordt 

berekend. b. Het aantal overwinningen. c. Het aantal partijen met zwart. Niet gespeelde partijen 

tellen als gespeeld met wit. d. Weerstandspunten. e. Sonneborn-Berger score. f. Loting. 


