Interne competitie DBC: nu ook met poule-indeling
De interen competitie wordt waarschijnlijk dit jaar nog volgens het Keizersysteem gespeeld.
Daarnaast komt er echter een enkelrondige poule. Wedstrijden gespeeld voor de poule tellen
mee voor de Keizer. Hoe werkt het?
Vanaf heden kun je je opgeven om mee te doen aan deze poule. Deze gaat door als er
tenminste 10 deelnemers zijn. De poule gaat 26 september van start. Elke vrijdagavond
kunnen partijen voor de poule gespeeld worden. Door deelname verplicht je je om in principe
alle partijen voor de poule gedurende het seizoen te spelen (bij bijv. 10 deelnemers zijn dat er
dus 9). De clubkampioen is de winnaar van de Keizercompetitie maar voor de poulewinnaar
zal er ook een mooie prijs zijn…
Reglement
1. Het speeltempo is identiek aan dat in de overige interne competitie (dus nu 2 uur pppp).
Indien beide spelers het er echter over eens zijn mag hiervan afgeweken worden door 2
partijen te spelen met 50 minuten pppp). De door te geven uitslag is dan echter ook winst,
gelijkspel of verlies. De uitslag 1.5-0.5 betekent dus1-0. Let op: als een van beide spelers
het gewone tempo wil spelen gebeurt dat zonder verdere discussie.
2. Opgave voor de poule is verplicht, kan alleen per mail, en kan tot donderdagavond 12 uur.
De poule-wedstrijdleider probeert dan een indeling te maken en geeft vrijdag om 6 uur per
mail de te spelen wedstrijden door. Latere opgave dan donderdagavond kan wel maar dan
wordt je automatisch oneven verklaart als het aantal spelers oneven is. Als het oneven is
of er is geen indeling meer voor je mogelijk is (het laatste zal naarmate het seizoen vordert
steeds vaker het geval zijn) kun je uiteraard gewoon meedoen aan de Keizer competitie.
3. Alle correspondentie over de partijen (opgave, indeling, uitslagen etc.) gaat per mail en de
deelnemers aan de poule dienen deze dus regelmatig te lezen.
4. Wie na de helft van het aantal speelavonden op d club nog geen 35 % van de te spelen
partijen heeft gespeld wordt uit de poule gezet waarbij de partijen ongeldig worden
verklaard (ze tellen dan uiteraard nog wel mee voor de Keizer).
5. De indeling voor de poule heeft voorrang boven die voor de Keizer.
6. Uitlagen dienen door de winnaar van de partij of bij remise door de witspeler uiterlijk
zondag doorgegeven te worden aan de poule-wedstrijdleider. Deze stuurt wekelijks de
gespeelde partijen en de actuele stand in de poule door aan de deelnemers.
7. Wie aan het einde van het seizoen minder dan 80 % van de poulewedstrijden heeft
gespeeld kan er het volgende seizoen niet weer aan meedoen.
8. ………
9. In onvoorziene gevallen beslist de poule-wedstrijdleider.

