
Reglementen Eurode Open. 
 
De wedstrijden worden gespeeld volgens de Regels voor het Schaakspel van de FIDE.  
Het Rapidreglement van de laatstverschenen FIDE-Schaakregels zijn van toepassing. 
 
Er worden negen ronden Zwitsers gespeeld. 
 
De indeling geschiedt volgens van het indelingsprogramma SwissMaster 5.7.8 
 
Het speeltempo bedraagt 15 minuten p.p.p.  
Er wordt gespeeld in 2 groepen. 
 
De A-groep is toegankelijk voor iedere speler met een rating van minimaal 1500. 
De spelers in de A-groep spelen in één groep maar deze is onderverdeeld in vier ratingroepen:  
>2100 
1900-2100 
1700-1900 
1500-1700 
 
De B-groep is toegankelijk voor iedere speler met een rating van maximaal 1500 en 
thuisschakers. 
Spelers met een lagere rating mogen wél in een hogere groep deelnemen,  
spelers met een hogere rating mogen niet in een lagere groep deelnemen. 
 
De toernooiorganisatie heeft het recht om spelers in voorkomende gevallen in een andere groep 
in te delen.  
De organisatie behoud zich het recht het aantal groepen aan te passen naar gelang het aantal 
deelnemers. 
 
De eindstand wordt bepaald door: 
Behaalde Score, Buchholz (wp) en Sonneborn-Berger (sb) 

Spelers kunnen slechts voor één prijs in aanmerking komen.  
Indien een speler een prijs wint op basis van de score én een extra prijs,  
gaat de extra prijs naar de eerstvolgende rechthebbende. 

De jeugdgroepen worden samen ingedeeld. Echter de prijzen worden uitgereikt per 
leeftijdscategorie.  
Men kan nimmer aanspraak maken op een prijs uit een andere leeftijdscategorie! 

 
Voor de bepaling van de speelsterkte wordt gebruikt gemaakt van de rating van de speler in de 
volgende rangorde: 
a. FIDE-rating, volgens de laatstverschenen ratinglijst  
b. Indien deze niet aanwezig is, KNSB-rating (of de bondsratinglijst van het land van herkomst), 
volgens de laatstverschenen ratinglijst  
c. Indien deze niet aanwezig is, de nationale rating, volgens de laatstverschenen ratinglijst 
d. Indien deze niet aanwezig is, de KNSB jeugdrating, volgens de laatstverschenen ratinglijst  
e. Indien deze niet aanwezig is een rating vastgesteld door de organisatie op basis van 



beschikbare clubrating of historische rating of resultaten van partijen gespeeld tegen 
ratinghouders 
f. Indien deze niet kan worden vastgesteld, worden de spelers in alfabetische volgorde aan het 
einde van de deelnemerslijst geplaatst. 
De organisatie heeft het recht om (indien daartoe redenen bestaan) af te wijken van deze 
volgorde. 
De paringsnummers worden aan de spelers toegekend aan de hand van de deelnemerslijst die 
wordt gevormd door de in het eerste lid  
gevonden rating te ordenen in afnemende volgorde, waarbij aan de speler met de hoogste 
rating paringsnummer #1 wordt toegekend. 
 
In gevallen waar deze richtlijnen niet in voorzien beslist de wedstrijdleiding of de toernooi 
organisatie. 
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