Noordelijke Schaakbond
Reglement op de Jeugdclubcompetitie
Inleiding
Artikel 1
Dit reglement geldt voor de jaarlijks door de NOSBO te organiseren jeugdcompetitie voor
verenigingsteams in de verschillende leeftijdscategorieën.
De categorieën zijn: E t/m 9 jaar; D t/m 11 jaar; C t/m 13 jaar en A/B t/m 17 jaar.
De peildatum voor de leeftijd is 31 december van het in het najaar begonnen speelseizoen.

Artikel 2
De algemene leiding van de in artikel 1 bedoelde wedstrijden ligt bij het bestuurslid
jeugdzaken van de NOSBO of zijn plaatsvervanger, doorgaans de clubcompetitieleider van
de Jeugdcommissie.
Hij is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en beslist in alle geschillen
en onvoorziene gevallen, welke zich terzake mochten voordoen.

Artikel 3
Tegen een door het bestuurslid jeugdzaken of diens plaatsvervanger genomen beslissing kan
door de belanghebbende vereniging(en) in beroep worden gegaan bij de Commissie van
Beroep. Dit beroep moet schriftelijk, met redenen omkleed, binnen 7 dagen nadat de
beslissing de vereniging(en) heeft bereikt, worden ingediend bij de secretaris van de NOSBO,
onder gelijktijdige toezending van een afschrift aan het bestuurslid jeugdzaken en aan de
rechtstreeks betrokken andere vereniging(en).

Competitiewedstrijden
Artikel 4
Het toernooi vindt plaats op een door het bestuurslid jeugdzaken of diens plaatsvervanger
vastgstelde datum.

Artikel 5
a. Elke bij de NOSBO aangesloten vereniging kan aan de competitie met 1 of meer teams in
elke categorie deelnemen. Verenigingen kunnen, na verkregen toestemming van het
bestuurslid jeugdzaken of diens plaatsvervanger, gezamenlijk teams vormen, die als
combinatie uit die verenigingen deelnemen.
b. De sluitingsdatum voor inschrijving wordt jaarlijks door het bestuurslid jeugdzaken
bekend gemaakt.
c. Het bestuurslid jeugdzaken kan bij terugtrekking van een team na het begin van de
competitie de betreffende vereniging een boete opleggen waarvan de hoogte vooraf wordt
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 6
a. Afhankelijk van het aantal deelnemende teams stelt het bestuurslid jeugdzaken per
categorie de competitievorm vast. Dit is een halve competitie, of een Zwitsers toernooi.
b. Als meerdere teams van eenzelfde vereniging in een categorie meespelen, dan spelen ze in
de eerste ronde(n) tegen elkaar.
c. Wedstrijden worden aan 4 borden gespeeld.
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Artikel 7
a. Het bestuurslid jeugdzaken stelt aan het begin van het seizoen plaats, datum en dagdeel
van de te spelen wedstrijden vast. De aanvangstijden van de niet centraal georganiseerde
wedstrijden zijn 10.00 uur, 13.00 uur of 19.00 uur. Het bestuurslid jeugdzaken stelt per
centraal georganiseerde competitie de aanvangstijd vast.
b. Voor niet-centraal gespeelde wedstrijden mogen teamleiders in onderling overleg een
ander aanvangstijdstip vaststellen. Een wijziging van het aanvangstijdstip dient voor de
wedstrijddag te geschieden.
c. Voor niet-centraal gespeelde wedstrijden mogen teamleiders in onderling overleg een
andere plaats of een eerdere datum overeenkomen.
d. Een wedstrijd kan slechts wegens bijzondere redenen, zulks ter beoordeling van het
bestuurslid jeugdzaken, worden uitgesteld. Het bestuurslid jeugdzaken bepaalt zo spoedig
mogelijk een nieuwe datum.

Wedstrijdbepalingen
Artikel 8
a. Er wordt gespeeld volgens de "FIDE-Regels voor het Schaakspel", zoals die het laatst door
de KNSB in Nederlandse vertaling zijn uitgegeven, tenzij in dit reglement anders is bepaald.
Artikel A3, B3 en G4 zijn daarbij niet van toepassing.
b. Elke vereniging is verplicht er voor te zorgen, dat in haar speellokaal tijdens
NOSBOwedstrijden een exemplaar van dit en van het FIDE-reglement aanwezig is.

Artikel 9
Bij centraal gespeelde wedstrijden is roken in de speelzaal verboden.

Artikel 10
Het bestuurslid jeugdzaken stelt de wedstrijdleiders aan.

Artikel 11
a. Voor het begin van de wedstrijd overhandigen de teamleiders gelijktijdig de opstelling
van hun team aan de wedstrijdleider. De opstelling bevat de namen der spelers in de
volgorde waarin zij aan de borden zullen plaatsnemen.
b. Het thuisspelende team speelt aan de even genummerde borden met wit, het bezoekende
team speelt met wit aan de oneven genummerde borden.

Artikel 12
a. Het thuisspelende team zorgt voor het wedstrijdlokaal, klokken, borden, stukken en
notatiepapier.
b. Indien materiaal op het aanvangstijdstip niet beschikbaar is, wordt de hierdoor verloren
gegane tijd bij het feitelijke begin van de partij in mindering gebracht van de speeltijd van de
speler(s) van dat team dat met betrekking tot lid a. in gebreke is gebleven.

Artikel 13
a. Een team dat niet met tenminste drie spelers drie kwartier na het vastgestelde aanvangstijdstip in het speellokaal aanwezig is, wordt beschouwd als niet te zijn opgekomen.
b. Een team dat niet opkomt voor een centraal te spelen wedstrijd, verliest die wedstrijd met
4-0. Komen beide teams niet op, dan is de uitslag 0-0 waarbij geen wedstrijdpunten worden
toegekend.
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c. Een team dat niet opkomt voor een niet-centraal te spelen wedstrijd krijgt 2 wedstrijdpunten in mindering. het bestuurslid jeugdzaken bepaalt in dit geval een nieuwe tijd en
datum voor de wedstrijd.
d. Aan een vereniging kan wegens het niet verschijnen op een competitiewedstrijd door het
bestuurslid jeugdzaken een boete worden opgelegd, waarvan de hoogte vooraf wordt
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 14
a. De spelers zijn verplicht met de klok te spelen.
b. Afhankelijk van het deelnemersveld en van de categorie, zijn de volgende speeltempi
per persoon wenselijk:
1. bij E 15 minuten per persoon per partij;
2. bij D 30 minuten per persoon per partij;
3. bij C 45 minuten per persoon per partij;
4. bij A/B 35 zetten in 1.30 uur, daarna 15 minuten extra voor de rest van de partij.
c. Mocht er gekozen worden voor een ander tempo, dan is het tempo van de voorgaande
categorie het minimum:
1 . bij D en jonger 15 minuten;
2 . bij C 30 minuten;
3 . bij B en A 45 minuten.
d. Noteren is verplicht met uitzondering van de categorie E.

Artikel 15
a. Aan de winnaar van een partij wordt 1 bordpunt toegekend; voor een remisepartij krijgt
elk van de spelers een half bordpunt.
b. Het team, dat in een wedstrijd de meeste bordpunten behaalt, krijgt 2 wedstrijdpunten;
behalen beide teams evenveel bordpunten, dan krijgen beide teams 1 wedstrijdpunt.

Artikel 16
a. De wedstrijdleider zorgt ervoor dat binnen 24 uur na afloop van de wedstrijd een door
beide teamleiders en de wedstrijdleider ondertekend, door de NOSBO beschikbaar gesteld,
wedstrijdformulier naar het bestuurslid jeugdzaken wordt gezonden.
a. Op het wedstrijdformulier moeten de naam van de wedstrijdleider, de gedetailleerde
uitslag en eventuele protesten worden vermeld.
b. De ondertekening van het wedstrijdformulier impliceert de juistheid van alle daarop
vermelde gegevens.

Speelgerechtigdheid
Artikel 17
a. Voor elk team moeten bij aanmelding minimaal 4 spelers en een teamleider worden
opgegeven. Daarnaast moeten er minimaal evenveel reservespelers als teams worden
opgegeven, zodanig dat er voor elk team een speelgerechtigde reserve is.
b. Spelers kunnen voor meerdere teams tegelijk worden opgegeven, maar voor maximaal één
team per categorie.
c. Voor de inschrijving verstrekt het bestuurslid jeugdzaken de verenigingen een overzicht
van de geboortedata die dat seizoen als leeftijdsgrens voor de verschillende categorieën
gelden.
d. Bij de aanmelding dienen de spelers per team op volgorde van de speelsterkte te worden
opgegeven.
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Artikel 18
a. Het is verboden uit te komen met een speler die voor een hoger team in dezelfde categorie
is opgegeven.
b. Op eenzelfde speeldag mag een speler slechts voor één team uitkomen.
c. Een niet voor enig team van een bepaalde categorie opgegeven speler geldt als te zijn
opgegeven voor het team waarvoor hij de eerste maal in die categorie uitkomt.

Artikel 19
a. Een op te stellen speler moet:
1. voldoen aan het leeftijdscriterium van de betreffende categorie;
2. op het tijdstip van de wedstrijd als lid bij de NOSBO staan ingeschreven;
3. uitgezonderd de KNSB-jeugdcompetitie, niet eerder in het seizoen voor een andere bij de
KNSB aangesloten vereniging in jeugdcompetitieverband zijn uitgekomen.
b. Voor een team dat uitkomt als combinatie van verenigingen moet per wedstrijd minimaal
één speler van elke vereniging worden opgesteld.
c. Een team dient samengesteld te zijn uit bij de inschrijving opgegeven spelers. Aan het
begin van de speeldag worden de spelers van een team in een vrije volgorde opgegeven. Als
er meer dan 4 spelers worden opgegeven, blijft de volgorde van de andere spelers
ongewijzigd. Draait speler 2 een ronde uit, dan schuift 3 naar 2, 4 naar 3 en 5 naar 4. Etc. Bij
het ontbreken van één speler moet het vierde bord onbezet blijven.
d. Een team moet op eenzelfde speeldag steeds in dezelfde opstelling verschijnen. De
teamleider levert voor het begin van een nieuwe ronde zijn opstelling in bij de
wedstrijdleider.
e. Voor beslissingswedstrijden mogen alleen spelers worden opgesteld die tenminste
eenmaal voor de betreffende vereniging in de jeugdcompetitie zijn uitgekomen of aan het
begin van het seizoen als speler voor de betreffende vereniging zijn aangemeld.

Artikel 20
a. Bij overtreding van een speelgerechtigdheidsbepaling verklaart het bestuurslid
jeugdzaken de partij steeds verloren voor de speler, die ten onrechte aan de wedstrijd heeft
deelgenomen.
b. Bij overtreding van artikel 19 lid b. verklaart het bestuurslid jeugdzaken een winstpartij, of
bij het ontbreken daarvan een remisepartij, verloren voor het overtredende team. Bij vier
verliespartijen van het overtredende team geeft hij een waarschuwing.
c. De in het vorige lid genoemde sanctie is, zonodig cumulatief, van toepassing bij
overtreding van artikel 19 lid c.

Kampioenschap en plaatsing
Artikel 21
a. Aan het eind van een competitie wordt de rangorde binnen een groep bepaald door het
behaalde aantal wedstrijdpunten.
b. Hebben 2 of meer teams hetzelfde aantal wedstrijdpunten behaald, dan wordt hun
onderlinge volgorde bepaald door het behaalde aantal bordpunten.
c. Is ook het aantal bordpunten gelijk dan eindigen de teams gelijk.
d. Bij gelijk eindigen (een gelijk aantal matchpunten) beslissen achtereenvolgens de volgende
criteria:
1. het onderling resultaat;
2. de aan het team toe te rekenen weerstandspunten;
3. de aan het team toe te rekenen Sonneborn-Berger punten;
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4. het onderling resultaat na het weglaten van het resultaat aan bord 4;
5. idem met weglating van het derde en daarna het tweede bord.
e. Geven de voorgaande leden van dit artikel geen uitsluitsel bij gelijk eindigen, dan beslist
het lot.

Artikel 22
a. Bij gelijk eindigen van teams in voorronden stelt het bestuurslid jeugdzaken, alleen waar
dit nodig is voor de samenstelling van een finalegroep, één of meer beslissingswedstrijden
vast.
b. Als een categorie een hele of halve competitie speelt, dan bepaalt het bestuurslid
jeugdzaken aan het begin van het seizoen of er beslissingswedstrijden zullen plaatsvinden.
c. Finalegroepen worden niet gevolgd door beslissingswedstrijden.
d. Als er geen beslissingswedstrijden worden gehouden, dan beslissen bij gelijk eindigen
(een gelijk aantal matchpunten) achtereenvolgens de volgende criteria:
1. het aantal behaalde bordpunten;
2. het onderling resultaat;
3. de aan het team toe te rekenen weerstandspunten;
4. de aan het team toe te rekenen Sonneborn-Berger punten;
5. het onderling resultaat na het weglaten van het resultaat aan bord 4;
6. idem met weglating van het derde en daarna het tweede bord.
e. De methode genoemd in lid d. is ook van toepassing op gelijk eindigen bij
beslissingswedstrijden: alleen op de beslissingswedstrijden zelf, niet op de daarvoor
gehouden wedstrijden.
f. Geven de voorgaande leden van dit artikel geen uitsluitsel bij gelijk eindigen, dan beslist
het lot.

Artikel 23
De uiteindelijke winnaar van een categorie krijgt de titel "Jeugdclubkampioen van de
NOSBO" onder toevoeging van het betreffende jaar en de betreffende categorie.

Artikel 24
a. Voor zover behaalde resultaten recht geven op deelname aan vervolgkampioenschappen
van de KNSB, is het bestuurslid jeugdzaken verantwoordelijk voor aanmelding daarvan.
b. Indien een vereniging niet in staat is, voor het vervolgkampioenschap een representatief
team af te vaardigen, dan kan, na onderling overleg, het recht op deelname worden
overgedragen aan het daarna geëindigde team.

Slotbepaling
Artikel 25
Dit reglement is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 17 september 2014 en
treedt per die datum in werking.
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