Rules
Time control 45 min. + 30 sec./move
Round robin 7 rounds.
Games must be played on the relevant Friday at 19.30 hrs Amsterdam time on Lidraughts
with the API of Toernooibase (see also at Mededelingen)
Schedule:
Round 1: 26-03- 2021
Round 2: 02-04-2021
Round 3: 09-04-2021
Round 4: 16-04-2021
Round 5: 23-04-2021
Round 6: 30-04-2021
Round 7: 07-05-2021
It is also possible to play (when players agree) on Saturday or Sunday or another evening.
Timeslots
Special attention for the timeslots for playing against foreign participants. (See also special
document timeslots at Mededelingen)
At the “Masters” we have Heorhi Vydzerka from Belarus and Kumar Sookram from Trinidad
& Tobago.
Kumar Sookram has told that he can play from 15.30 hrs. local time. That means that game
starts for European players at 20.30 hrs. Amsterdam time.
And the games of European players with Heorhi Vydzerka seems for me reasonable that they
start at 20.30 hrs. in Minsk (local time). That means 18.30 hrs. Amsterdam time.
The game between Heorhi Vydzerka and Kumar Sookram (round 4) must be rescheduled to a
Saturday or Sunday after contact between the two players.
In 3rd class A,B,C there is participation from a player from India.
At 19.30 hrs. in Europe it is really late in India, so here advice is to play on Saturday of
Sunday at this games effecting a player of India. Players have to contact each other with the
message service of lidraughts (See Manual at Mededelingen).
At 28 March the time in Europe changes to Summertime. So then there will be other
timeslots. This will after 28 March published at Mededelingen.
When players agree to play on another date or time, please let me know. I will then
change link Speel partij (Play game) in Toernooibase, so the API/linking on Lidraughts with
Toernooibase will be correct.
In three groups we have seven participants. So there is one free round for a player.
Waiting time:
When a player is not on-line in lidraughts, please wait 30 minutes. If player does not show up,
contact me (and him/her with message service of lidraughts).
I always try in consultation with players to reschedule the game. If it is not possible then I
decide for the result according the circumstances which occurred.
I decided not to play in this competition. So especially in first rounds I am availableon Friday
evening in lidraughts (and by e-mail) for questions. Nickname in lidraughts: PietBouma

Fair play:
Of course fair play rules apply again. If there are signs or reports from Lidraughts that the
player is playing with a computer program or other aids, the player will be removed from the
ranking and games will be declared lost.
Finally: in unforeseen circumstances, the tournament director (that’s me) decides. If there are
any questions you can always send me an e-mail to pboumaharl@hetnet.nl
Have fun in the competition!
Piet Bouma
Spelregels
Tijdinstelling: 45 min. + 30 sec/zet
Rond toernooi:. 7 ronden.
Partijen moeten in principe vrijdags gespeeld worden om 19.30 u. met de API/link van
Toernooibase naar lidraughts (zie ook onder Mededelingen bij het toernooi).
Speelschema:
Ronde 1: 26-03- 2021
Ronde 2: 02-04-2021
Ronde 3: 09-04-2021
Ronde 4: 16-04-2021
Ronde 5: 23-04-2021
Ronde 6: 30-04-2021
Ronde 7: 07-05-2021
Het is ook mogelijk in onderling overleg om op zaterdag, zondag of op een andere avond te
spelen.
Timeslots
Speciale aandacht voor de timeslots voor het spleen tegen buitenlandse spelers op verre
afstand. (Zie ook het speciale document timeslots bij Mededelingen).
Bij de “Masters” spelen Heorhi Vydzerka uit Wit-Rusland en Kumar Sookram uit Trinidad &
Tobago.
Kumar Sookram heeft aangegeven dat hij op vrijdags vanaf 15.30 uur kan spelen, locale tijd.
Dat betekent dat voor Europese spelers de aanvangstijd dan 20.30 uur is.
En bij de partijen van :Heorhi Vydzerka tegen Europese spelers lijkt het me handig om te
starten om 20.30 uur in Minsk (lokale tijd) en in Europa dan om 18.30 uur.
De partij tussen Heorhik Vydzerka en Kumar Sookram (vierde ronde) zal gezien het
tijdverschil, verplaatst moeten worden naar een zaterdag of zondag na onderling contact.
In de 3e klasse A,B en C is er deelname van een speler uit India. 19.30 uur is heel laat in
India. Dus hier is het advise om contact te zoeken via de berichtenservice van lidraughts om
op zaterdag of zondag te spelen. (Zie voor uitleg van de berichtenservice ook de handleiding
onder mededelingen).

Op 28 maart gaan we in Europa van wintertijd naar zomertijd. Dan zullen de timeslots
veranderen. Ik zal na 28 maart nieuwe timeslots gaan plaatsen bij Mededelingen.
Wanneer overeengekomen wordt om op een andere dag of tijd te spelen, laat het me
weten!
Dan pas ik de link Speel partij aan in Toernooibase, zodat de API/koppeling met lidraughts
correct is.
In drie groepen hebben we helaas maar zeven deelnemers. Dit betekent voor elke speler één
vrije ronde.
Wachttijd
Wanneer een speler niet on-line is in lidraughts, wacht dan alstublieft 30 minuten. Als de
speler dan niet opkomt dagen, leg dan contact met mij (en met de speler, via de
berichtenservice van lidraughts).
In overleg probeer ik altijd een nieuwe datum/tijd vast te stellen. Als dit niet mogelijk is dan
beslis ik uiteindelijk over het resultaat, afhankelijk van de omstandigheden die zich
voortdeden.
Ik heb besloten niet mee te doen in deze competitie. Dan heb ik speciaal in de eerste ronden
aandacht/ tijd om op vragen te reageren. Dat kan op de avond via lidraughts (mijn nickname:
PietBouma, maar ook via e-mail.
Fair play
Ook in dit toernooi gelden weer de gebruikelijke fair play regels. Als er signalen of meldingen
vanuit lidraughts komen dat een speler met een computerprogramma of met andere
hulpmiddelen speelt, dan wordt de speler uit de ranglijst gehaald en worden de wedstrijden
verloren verklaard.
Uiteindelijk: In onvoorziene omstandigheden beslist de toernooi directeur (en dat ben ik).
Als er vragen zijn dan kunt u me altijd mailen: pboumaharl@hetnet.nl
Heel veel plezier in de competitie!
Piet Bouma

