
Beslissing van de competitieleider inzake SOS Wedstrijd VSG 1 – SGA 1

De teamleider van SGA 1 tekent bezwaar aan tegen de beslissing van de wedstrijdleider van VSG 
om tijd toe te voegen op een verkeerd ingestelde klok aan bord 1. 

Het betreft de wedstrijd in de 4e ronde van de SOS competitie, gespeeld op 29 november 2022 in de
klasse HKC.

Ik heb kennis genomen van:

 Het bezwaar van de teamleider van SGA 1 d.d. 12 december 2022

 Verklaring van de wedstrijdleider van VSG d.d. 3 februari 2023, alsmede een kopie van het 
wedstrijdformulier.

Ontvankelijkheid:
Het bezwaar is tijdens de wedstrijd zowel mondeling als middels een aantekening op het 
wedstrijdformulier aangekondigd. Het bezwaar is echter niet binnen drie werkdagen door de 
competitieleiding ontvangen (zie artikel 21.2 van het SOS competitiereglement). De 
competitieleiding neemt het bezwaar desondanks toch in behandeling.

Samenvatting van de gebeurtenissen:
Tijdens de partij van R.E. Flohr (SGA 1, met wit) tegen W. Shakhverdian (VSG 1, met zwart) 
ontdekt de zwartspeler dat de klok niet correct is ingesteld. Er wordt geen 10 seconden per zet 
toegevoegd. De partij bevindt zich in de tijdnoodfase. Volgens de teamleider van SGA heeft wit nog
drie minuten en zwart nog 19 seconden. 

De teamleider van VSG 1, Gerard de Hoop, handelt voor deze wedstrijd als wedstrijdleider. Hij had 
de reglementen niet paraat maar besliste uiteindelijk dat de klokken moesten worden gecorrigeerd 
door deze opnieuw in te stellen met een increment van 10 seconden en 40 x 10 seconden extra tijd 
wegens de gemiste increments. De wedstrijdleider stelt vervolgens de klok weer in werking.

De speler van SGA gaf aan het niet eens te zijn met de gevolgde handelswijze van de 
wedstrijdleider en daar protest tegen aan te tekenen. Hij weigerde verder te spelen. Als gevolg 
daarvan verloor de speler van SGA de partij door tijdsoverschrijding. 

Het bezwaar:
SGA 1 is het niet eens met de beslissing van de wedstrijdleider om de gemiste increments toe te 
voegen, en verder te spelen met 10 seconden increment, en stelt dat de enige juiste oplossing is om 
de partij over te spelen.

Overwegingen:
Het is uiteraard kwalijk dat de klok foutief was ingesteld. Het is de taak van de wedstrijdleider om 
dit te controleren, vooral als deze niet zelf de klokken heeft ingesteld. Hoe eerder in de partij een 
foutief ingestelde klok wordt ontdekt des te beperkter is de verstoring. Bij de meeste klokken is de 
fout echter pas zichtbaar als de bedenktijd onder de 20 minuten daalt.

Ook de spelers hebben een eigen verantwoordelijkheid om op te merken dat de increment niet is 
ingesteld. Uiteindelijk was het de speler van VSG die dit opmerkte.

Arikel 6.10.2. van de FIDE regels voor het schaakspel van januari 2018 laat geen ruimte voor enige 
twijfel. Het artikel luidt: 



Als tijdens de partij geconstateerd wordt dat de instelling van een of beide klokken incorrect is, dan 
moet een van de spelers of de arbiter de schaakklok onmiddellijk stilzetten. De arbiter moet de 
correcte instelling invoeren en zo nodig de kloktijden en de zettenteller aanpassen. Hij moet met 
uiterste zorgvuldigheid de juiste instellingen van de schaakklok bepalen.

Volgens de verslagen die ik van beide partijen ontvangen heb is dit exact wat er gebeurd is en wat 
de wedstrijdleider van VSG heeft besloten. Let vooral op het woord “moet” in de reglementstekst.

Besluit:
Ik verwerp het bezwaar van SGA 1 en ik handhaaf de uitslag op bord 1 in de wedstrijd VSG 1 – 
SGA 1
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