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1. Er wordt in principe gespeeld in groepen van zes. Deze groepen worden ingedeeld aan de hand
van de eindranglijst van de Keizer-competitie. De spelers worden ingedeeld in omgekeerde
volgorde van de ranglijst van de Keizer-competitie.
2. De wedstrijdleider of een aangewezen vervanger is verantwoordelijk voor een goed verloop van
de competitie.
3. Om mee te mogen doen aan de playoff, moet een speler minimaal 50% van het aantal ronden van
de Keizer-competitie gespeeld hebben. Een bye, een externe wedstrijd en een bekerwedstrijd
tellen als een gespeelde ronde.
4. Het is niet verplicht om aan de playoff mee te doen. Spelers moeten zich voor het einde van de
Keizer-competitie opgeven voor deelname aan de play-off.
5. Spelers die minder dan 50% van het totaal aantal ronden gespeeld hebben in de Keizer-competitie
en toch willen worden toegevoegd aan de playoff kunnen dit verzoeken aan de wedstrijdleider. De
wedstrijdleider beoordeelt het verzoek en neemt aangaande dit verzoek een beslissing.
Bij de beoordeling wordt in ieder geval het aantal ‘afmeldingen voor club’ meegewogen.
6. Het speeltempo is 1uur en 40 minuten + 10 seconden per zet voor de hele partij.
7. Elke groep heeft zijn eigen groepsleider, aangewezen door de spelers van de groep. De
groepsleider maakt in overleg met de wedstrijdleider een speelschema voor zijn groep. Hierbij
wordt rekening ge- houden met van tevoren door spelers opgegeven afmeldingen.
8. Van spelers die aan de playoff mee willen doen wordt verwacht dat zij alle partijen op de beschikbare data kunnen spelen.
9. Een speler moet zich houden aan het gemaakte speelschema. Alleen als een speler zich voor
een bepaalde speeldatum afmeldt met goede reden heeft hij het recht zijn partij in te halen.
De wedstrijdleider bepaalt of de reden gegrond is.
10. Als een speler zich terugtrekt na het spelen van 50% of minder van het aantal partijen, dan komen
al zijn partijen te vervallen. Indien de speler meer dan 50% van zijn partijen gespeeld heeft en
zich dan terugtrekt, krijgt die speler voor de resterende partijen een reglementaire nul en de
tegenstanders een punt.
11. Spelers die niet mee willen of kunnen doen aan de playoff kunnen gedurende de looptijd van de
playoff vrije partijen spelen.
12. Jeugdleden in PLayoff competitie hebben het recht om te spelen met een tempo van 60
minuten p.p.p.p. zodat zij uiterlijk om 22:15 de partij kunnen beëindigen. Zij dienen dit
voor aanvang van de partij wel duidelijk kenbaar te maken bij hun tegenstander.
Seniorleden zijn verplicht hun medewerking hieraan te verlenen.

13. Van partijen die met het normale speeltempo zijn gespeeld zullen de uitslagen van de Playoff
competitie worden doorgegeven aan de ratingcommissie van de KNSB en tellen dus mee voor je ELOrating. Uitslagen van partijen met versneld tempo worden niet doorgegeven.
14. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider.
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