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Artikel 22 Aanvulling op en afwijken van de FIDEregels
Er wordt gespeeld volgens de FIDE-regels (laatste Nederlandse
vertaling), met de volgende aanvulling en behoudens de
volgende uitzonderingen:
a. een speler verliest de partij als hij meer dan een uur na het
te voren vastgestelde aanvangstijdstip van de zitting aan het
schaakbord verschijnt, tenzij de wedstrijdleider anders beslist.
(de verzuimtijd uit art. 6.7a)
b. anders dan artikel 8, derde en zevende lid, regelt, zijn de
notatieformulieren niet het eigendom van de organisator van de
wedstrijd en hoeven de beide notatieformulieren niet te worden
ondertekend.
c. anders dan artikel 8.5 regelt, hoeft de wedstrijdleider of diens
assistent niet te noteren indien beide spelers in tijdnood zijn.
d. anders dan artikel 11, derde lid, sub b regelt, geldt dat het is
toegestaan tijdens de partij in het spelersgebied de mobiele
telefoon ‘op een trilstand’ of ‘niet hoorbaar’ aan te hebben. Bij
afgaan of raadplegen zonder toestemming van de
wedstrijdleider wordt de partij verloren verklaard. De
tegenstander wint.

Artikel 23 De wedstrijdleider
1 De wedstrijdleider voert de taken uit van de arbiter in de
FIDE-regels.
2 De ontvangende vereniging zorgt voor een wedstrijdleider,
tenzij de competitieleider vooraf een ander als wedstrijdleider
heeft aangewezen.

3 De wedstrijdleider mag niet deelnemen aan de wedstrijd,
behalve bij een vereniging die met één team aan de competitie
deelneemt.
4 Indien de wedstrijdleider als speler aan de wedstrijd
deelneemt, gaan zijn taken als wedstrijdleider voor.

Artikel 31 Bevoegdheden teamleider
1 Ieder team dient tijdens de wedstrijd te beschikken over een
teamleider. Het is toegestaan dat een van de spelers als
teamleider optreedt.
2 Een teamleider heeft het recht de spelers van zijn team te
adviseren een remiseaanbod te doen of aan te nemen, dan wel
een partij op te geven. Hij dient zich uitsluitend tot korte
informatie te beperken, alleen op basis van de omstandigheden
die betrekking hebben op de wedstrijd. Hij mag een speler
adviseren "bied remise aan", of "geef de partij op". Als hem
bijv. door een speler wordt gevraagd of hij remise mag
aannemen, moet de teamleider antwoorden met "ja", "neen" of
de beslissing aan de speler zelf overlaten.
3 De teamleider dient zich te onthouden van elke bemoeienis
gedurende de partij. Hij mag geen speler inlichtingen geven
over de positie op het schaakbord.
4 Ofschoon er in een teamwedstrijd een zekere mate van
loyaliteit t.o.v. het team is, die uitgaat boven de eigen partij, is
een schaakpartij in principe een wedstrijd tussen twee spelers.
Om die reden moet een speler de uiteindelijke zeggenschap
hebben over het verloop van zijn eigen partij. Hoewel het
advies van de teamleider voor de speler zwaar dient te wegen is
de speler niet verplicht de raad op te volgen. Evenzo kan de
teamleider niet namens een speler handelen over de partij
zonder voorkennis en toestemming van deze speler.

