
Halve finales algemeen 2018 
Wedstrijdvoorwaarden 
 
Plaatsing voor de Finale 
In de halve finales zijn acht finaleplaatsen voor het NK Algemeen 2018 te verdienen. De andere 
vier finaleplaatsen zijn bestemd voor de nummers 1 tot en met 3 van het NK 2017 (Martijn van 
IJzendoorn, Alexander Baljakin en Ron Heusdens) en voor een speler die de sponsor- of 
keuzeplaats toegewezen zal krijgen. De nummers 1 en 2 van de vier HF-groepen plaatsen zich 
rechtstreeks voor de finale. 
 
Speeldata en locaties 
Er wordt gespeeld op de zaterdagen 13 januari, 27 januari, 10 februari en 24 februari. De halve 
finales worden op twee plaatsen in het land gespeeld. Op 13 en 27 januari en 10 februari wordt 
gespeeld in het speellokaal van DEZ Culemborg: PW Consulting, Stationssingel 25 4103 XK 
Culemborg, 0345-545060 en in het speellokaal van SSS Kampen: Wijkcentrum De Reijersdam, 
Reijersdijk 2 8262 CN Kampen, 038-332 31 23. 
Op 24 februari wordt gespeeld in NDC den Hommel, Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht, 030-
2759982; de slotronde van alle groepen wordt op deze centrale plaats gespeeld. 
 
De wedstrijdvoorwaarden 
1.  Er wordt gespeeld volgens het Spel- en Wedstrijdreglement van de KNDB. 
2.  Het speeltempo per speler per partij bedraagt 80 minuten plus 1 minuut per te spelen zet. 
3.  Op de eerste drie toernooidagen worden er twee ronden per dag gespeeld. De ochtendronde 
begint om 9.30 uur, de middagronde begint om 15.00 uur.  Op de vierde toernooidag start de laatste 
ronde om 10.00 uur. Aansluitend aan de slotronde worden de eventuele barrages (zie punt 6 
hieronder) gespeeld. 
Elke speler heeft recht op een half uur pauze tussen het einde van zijn ochtendpartij en de start van 
zijn middagpartij. Dit geldt ook voor de start van de (eerste) barrages.  
Alle ronden beginnen stipt op de aangegeven tijd. Bij te laat komen kan geen beroep op overmacht 
worden gedaan. 
4.  De partijen zullen ‘semi-live’ via Toernooibase te volgen zijn. Digitaal noteren door de spelers 
zelf is niet toegestaan. 
5.  Bij remises is artikel 15.2 SWR (plus/min-remise) in dit toernooi (inclusief de barrages) van 
toepassing. 
6.  De nummers 1 en 2 van elke groep plaatsen zich voor de finale van het NK Algemeen 2017. 
Bij gelijk eindigen in wedstrijdpunten wordt de volgorde in de eindstand achtereenvolgens bepaald 
door: 
a. het saldo van de plus-minremises; 
b. een beslissingstoernooi volgens artikel 30.3 SWR met een speeltempo per speler van 15 

minuten plus 5 seconden per te spelen zet; 
c. een of meer beslissingstoernooien volgens artikel 30.4 SWR met een speeltempo per speler van 

5 minuten plus 3 seconden per te spelen zet, zo veel als nodig zijn om tot een beslissing te 
komen. 

7.  Aan de plaatsen 1 tot en met 3 in elke groep zijn respectievelijk 3, 2 en 1 meesterpunten 
verbonden. Bij gelijk eindigen in wedstrijdpunten worden de meesterpunten gedeeld. Bepalend 
hiervoor is de eindstand na zeven ronden; eventuele barrages tellen niet mee. 
8.  De deelnemers die zich via open inschrijving hebben aangemeld, betalen een inschrijfgeld van 
50 euro per persoon. De ex-finalisten van 2017 en de provinciale kampioenen zijn hiervan 
vrijgesteld. 


