Het Online Open Roosendaals Bekertoernooi
In navolging van een eerste editie van De Online Pion Beker, waarmee we het concept voor
dit toernooi hebben geoefend, beginnen we vanaf 1 maart 2021 met Het Online Open
Roosendaals Bekertoernooi. Iedereen, uit het hele land, kan daaraan meedoen. Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd.
Het concept is als volgt: We gaan een knock-outtoernooi spelen, waarbij je tenminste twee
matches speelt; oftewel, verlies je één keer, dan lig je nog niet uit het toernooi. Hoe dat in
elkaar zit, kun je verderop in een voorbeeldschema vinden.
Wanneer wordt er gespeeld?
Er wordt gespeeld vanaf de eerste week van maart. Er zal iedere week één ronde gespeeld
worden. Er is geen vaste speelavond in die week, die moet je met je tegenstander afspreken.
Wat is het speeltempo?
Het standaard speeltempo zal zijn 7 minuten + 7 seconden.
Hoeveel partijen speel je?
Je speelt twee partijen in een ronde; dat wil zeggen met wit en met zwart tegen dezelfde
tegenstander. Is het 1-1? Dan moet er een beslissingspartij worden gespeeld; eindigt die
beslissingspartij in remise? Dan wint zwart. Je kunt met je tegenstander overeenkomen om
de beslissingspartij in een armageddon-speeltempo te spelen; dat wil zeggen bijvoorbeeld 5
minuten voor wit en 4 voor zwart.
Waar worden de partijen gespeeld?
Er is geen centrale plek waar geschaakt wordt. Met je tegenstander spreek je de locatie af. In
verband met de geldende maatregelen vanuit de overheid, is het advies om online te
schaken, bijvoorbeeld op chess.com of lichess.org. Het voordeel daarvan is dat de partijen
ook nog eens gemakkelijk te delen zijn.
Je mag dus bij elkaar op visite om offline de partij te spelen (volgens de richtlijnen omtrent
het ontvangen van gasten); Stuur in dat geval allebei de uitslag door per e-mail.
Uitslag doorgeven
De winnaar (behoudens de uitzondering zoals hierboven al gezegd) geeft de uitslag door.
Daarbij geef je de links naar de gespeelde partijen. Dat is bij de meeste sites vrij eenvoudig.
Kom je daar niet aan uit, dan kun je het vragen aan Frank.
Ik kan in een bepaalde week echt niet schaken, kan nu wel meedoen?
Als je van tevoren weet dat je in een bepaalde week niet toekomt om je partijen te schaken,
dan kun je je afmelden voor die week. Dat geldt echter wel als een verlies. Je kunt dus
eenmalig een bye opnemen. Je kunt ook geluk hebben dat het deelnemersaantal oneven is,
dan kan je een bye toebedeeld krijgen welke niet als verlies geldt. Maar dat is afhankelijk van
de indeling.

Aanmelden
Je kunt jezelf aanmelden tot en met 28 februari via
https://hetopenonlineroosendaalsbekertoernooi.nl/register.
Accountnaam
Geef bij je aanmelding, je accountnaam op chess.com of lichess.org op.
Om het makkelijk te maken om af te spreken met je tegenstander, worden de emailadressen en je accountnamen op de schaakwebsites gedeeld met je tegenstanders. Je
zult dan zelf achter deze gegevens moeten komen wat het moeilijker maakt om je match te
spelen.

Indeling
Iedere maandagavond wordt de indeling gepubliceerd (via de e-mail en op
https://hetopenroosendaalsbekertoernooi.nl/dashboard (let op, daarvoor moet je inloggen)
en https://depion.nl) voor de komende week. De eerste indeling wordt op 1 maart
gepubliceerd (omstreeks 20.00 uur), de tweede indeling een week later, op 8 maart.
Enzovoort.
Match niet gespeeld?
Kon je de match niet spelen omdat je tegenstander niet reageert? Tip, als je wilt afspreken
om te spelen, zet Frank in de CC! Wordt er niet gereageerd, dan verliest je tegenstander. Zijn
jullie het allebei vergeten? Dan geldt dit als verlies voor jullie allebei.
Het Speelschema
Voorbeeld

Bij de tweede keer verlies ben je daadwerkelijk uitgeschakeld, anders zit je in het
verliezersblok om via die weg de finale te bereiken (in de herkansing).

