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Dit is een begeleidend document van de enquête ‘Opzet competitie en Beker 2020-2021’
We stellen drie varianten voor A, B en C. Daarnaast hebben we een voorstel voor de KNSB Beker.
Over elke variant stellen wij een aantal vragen, we eindigen met vragen over waar uw voorkeur
ligt.
A: volledig digitaal spelen
Bij deze variant wordt de gehele competitie vanuit de thuislocatie gespeeld. Daarmee voorkomen
we dat spelers moeten reizen (het is in dit kader aan te raden geen spelers van ver op te stellen)
- Een team komt op de thuislocatie bij elkaar (hoeft geen speelzaal te zijn, kan ook een
groot huis zijn waar 1,5 meter afstand geborgd kan worden)
- Elk team stelt een onafhankelijke arbiter aan
- Elke speler speelt op een laptop, tablet of telefoon
- Elke speler kan desgewenst ook een echt schaakbord erbij gebruiken, of spelen op een
DGT bord
B: spelen volgens het schaakprotocol variant A: (twee borden per partij naast elkaar)
- Voor elke volledige wedstrijd is in totaal 90 tot 110 m2 ruimte nodig, daardoor kan een
beperkt aantal teams deelnemen.
- Elke club zal aan moeten geven met hoeveel teams ze maximaal thuis kunnen spelen
onder deze omstandigheden. Op basis daarvan kan een competitie indeling gemaakt
worden.
- Elke club zal aan moeten geven of de teams individueel naar een uitwedstrijd kunnen
reizen.
C: alles is weer mogelijk, we spelen als vanouds

KNSB Beker
Voor de KNSB beker hebben we twee varianten. De eerste is als vanouds onder voorwaarde dat
alles weer mogelijk is.
Als we in een 1,5 meter samenleving leven zal de beker volledig digitaal gespeeld worden.
Alle teams in een poule, twee wedstrijden per maand op vastgestelde dagen.
Teams spelen samen thuis (in een woonkamer of een kleine zaal).
Het format is gelijk aan de Magnus Carlsen Invitational:
- Vier partijen 15 minuten + 10 seconden
- Tijdens de partij mogen de spelers niet opstaan.
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Vanaf de laatste 16 is het verplicht dat alle spelers zichtbaar zijn via een webcam, er moet een of
meer webcams gericht zijn op de laptop/tablet/telefoon van de spelers, op deze wijze is vals spel
te detecteren.
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