
Online Blitz Belgian Dam Toernooi - 06/2021
Speciale regels van de wedstrijd.

De competitie staat open voor alle spelers met een KBDB Licentie.
Het toernooi wordt online gespeeld op het Lidraughts platform.
Het beheer zal worden uitgevoerd onder het "Robin" systeem in een enkele
serie met behulp van de Draughts Arbiter software.
Het wordt gespeeld 11 rondes met een snelheid van 10 minuten + 5 seconden.
(Fisher 10'+5").
De tie-broke zal worden gedaan zoals bij de BK "Blitz".
De deelnemerslijst, data en tijden van de rondes, wedstrijden en uitslagen zijn
beschikbaar in Draughts Arbiter op het volgende adres :
https://damier.info/Belgian_Dam-Toernooi/index.html
De bestuurder van wit zal zijn tegenstander uitnodigen door middel van de
[Spelen met een vriend] functie van Lidraughts. De tutorial zal aan deze regels
worden gehecht.
Spelers moeten 10 minuten voor aanvang van de rondes aanwezig zijn op de
site.
Indien een speler bij uitzondering niet aanwezig kan zijn op de geplande dag,
kan hij, in overleg met zijn drie tegenstanders, de wedstrijden in de week
voorafgaand aan de geplande ronde vooruitgaan.
Als de overeenkomst niet tussenbeide komt, is de regel van het pakket van
toepassing. De aanwezige speler zal de scheidsrechter op de hoogte brengen
van het tegengestelde pakket en moet actief zijn op het lidraughts platform op
de geplande dag tot de 21e minuut van het spel.
De resultaten worden op de avond van de ronde bijgewerkt en gepubliceerd
op de https://damier.info/Belgian_Dam-Toernooi/index.html
De concurrent zal zichzelf niet helpen met externe hulp, software of andere
spelers bijvoorbeeld.
Inschrijving voor het toernooi houdt aanvaarding van dit reglement in.

Online Blitz Belgian Dam Toernooi - 06/2021
Règlement particulier de la compétition.

La compétition est ouverte à tous joueurs possédant une Licence FRBJD.
Le tournoi sera joué en ligne sur la plate-forme Lidraughts.
La gestion sera assurée en application du système "Robin"  dans une série
unique au moyen du logiciel Draughts Arbiter.
Il sera disputé 11 rondes à la cadence de 10 minutes + 5 secondes.
(Fisher 10'+5").
Le départage des ex-æquo s’effectuera comme au CB "Blitz".
La liste des participants, les dates et heures des rondes, les appariements et
les résultats seront consultés dans Draughts Arbiter à l'adresse ci-après :
https://damier.info/Belgian_Dam-Toernooi/index.html
Le conducteur des blancs invitera son adversaire au moyen de la fonction
[Jouer avec un ami] de Lidraughts. Le tutoriel sera annexé au présent
règlement.
Les joueurs devront être présents sur le site 10 minutes avant le départ des
rondes.
Si par exception un joueur ne peut être présent le jour prévu, il pourra, en
accord avec ses trois adversaires avancer les parties durant la semaine
précédent la ronde programmée.
Si l'accord n'intervient pas la règle du forfait s'appliquera. Le joueur présent
préviendra l'arbitre du forfait adverse et devra être actif sur la plate forme
lidraughts le jour prévu jusqu'à la 21ème minute de jeu.
Les résultats seront mis à jour le soir même de la ronde et publiés sur le site
https://damier.info/Belgian_Dam-Toernooi/index.html
Le compétiteur ne s'aidera d'aucune aide externe, logicielle ou autre joueur
par exemple.

L'inscription au tournoi implique l'acceptation du présent règlement.

https://damier.info/Belgian_Dam-Toernooi/index.html
https://damier.info/Belgian_Dam-Toernooi/index.html
https://damier.info/Belgian_Dam-Toernooi/index.html
https://damier.info/Belgian_Dam-Toernooi/index.html

