Toernooiregels Europese Jeugdcup Online 2021
1. Zowel bij Blitz als Rapid worden 9 rondes gespeeld. Speeltempo Blitz: 5
minuten + 5 seconden per zet. Speeltempo Rapid: 12 minuten + 5 seconden
per zet.
2. De eindstand wordt als volgt bepaald:
a. Het hoogste aantal wedstrijdpunten
b. ‘Full truncated Solkoff’: som van de scores van de tegenstanders min de
laagste score. Als dan nog gelijk: som van de scores van de tegenstanders
min de 2 laagste scores et cetera. Er worden geen barrages gespeeld.
3. Bij Blitz is tussen de rondes een pauze van 5 minuten. Bij Rapid is tussen de
rondes een pauze van 10 minuten.
4. De toernooilobby is 30 minuten voor aanvang van het toernooi open.
5. Wanneer je 30 minuten na aanvang van het toernooi in de toernooilobby
verschijnt, kun je niet meer meedoen.
6. Wanneer je minder dan 30 minuten te laat bij het toernooi verschijnt, kun je
nog wel meedoen. De partijen die je hebt gemist heb je dan natuurlijk wel
verloren.
7. Maar je komt vanzelfsprekend niet te laat!
8. Wanneer je op de knop 'Leave tournament' drukt, word je automatisch uit het
toernooi gehaald. Je kunt dan niet meer spelen. Er bestaat dus geen
pauzeknop zoals in Lidraughts.
9. Wanneer je slechte internetverbinding hebt of een ander technisch probleem
ondervindt, word je nog niet automatisch uit het toernooi gehaald. Als het
probleem snel kan worden opgelost kun je daarna weer verder spelen.
10. Probeer problemen zoveel mogelijk zelf op te lossen. Tijdens de toernooien
zijn arbiters aanwezig. Wanneer zich ernstige problemen voordoen, kun je
deze arbiters aanspreken via de toernooisite.
- Johan Demasure (hoofdarbiter en spreekt Nederlands) 'wdcjohand'
- Tarmo Tulva 'laiskloom' (Engelstalig)
- Marten Meikop 'Meikop' (Engelstalig)
- Krista Pahapill 'tikker' (Engelstalig)
11. Iedereen hoort zich in de chat vriendelijk te gedragen.
12. Fair Play! Een speler wordt uit het toernooi verwijderd wanneer de organisatie
en de hoofdarbiter gerede twijfel hebben dat deze speler zich niet heeft
gehouden aan de regels van Fair Play. Het is verboden om tijdens het
toernooi gebruik te maken van een computer of welke externe hulp dan ook.
Na het toernooi zullen de partijen worden gecontroleerd. De KNDB vindt het
zeer belangrijk dat de Nederlandse spelers zich houden aan Fair Play! Zie
voor meer online gedragsregels het bijgevoegde document van Michel
Stempher.

