Noordelijke Schaakbond
Reglement op de Persoonlijke Jeugdkampioenschappen
Artikel 1
Dit reglement geldt voor de wedstrijden om de Persoonlijke Jeugdkampioenschappen in de
verschillende leeftijdscategorieën, door de NOSBO te organiseren in gevolge artikel 1 van het
Huishoudelijk Reglement.
a. De categorieën zijn:
H: t/m 6 jaar,
G: t/m 7 jaar,
F: t/m 8 jaar,
E: t/m 9 jaar,
D: t/m 11 jaar,
C: t/m 13 jaar,
B: t/m 15 jaar,
A: t/m 19 jaar.
De peildatum voor de leeftijd is 31 december van het in het najaar begonnen speelseizoen.
b. Het bestuurslid jeugdzaken kan beslissen om categorieën samen in te delen. Bij de
uiteindelijke uitslag zullen de categorieën weer gesplitst worden.

Leiding en geschillen
Artikel 2
a. De algemene leiding van de wedstrijden berust bij het bestuurslid jeugdzaken van de
NOSBO. Hij is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en met het
beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen, welke zich hierbij voordoen.
b. Bij afwezigheid van het bestuurslid jeugdzaken wordt zijn functie waargenomen door een
door het bestuur aan te wijzen plaatsvervanger. Het bestuurslid jeugdzaken benoemt een
toernooidirectie. De toernooidirectie stelt de wedstrijdleiding samen. De functie van
toernooidirecteur kan het bestuurslid jeugdzaken zelf vervullen.
c. Vóór de eerste ronde wordt een protestcommissie, bestaande uit ten minste 3 personen,
ingesteld en bekend gemaakt. Hiervan zijn het bestuurslid jeugdzaken en volgens lid b
benoemde personen uitgesloten. De commissie moet minimaal 2 spelers bevatten.
d. Tegen een door de wedstrijdleiding genomen beslissing kan door belanghebbenden in
beroep worden gegaan bij de protestcommissie. Dit beroep moet met redenen omkleed
indien mogelijk voor de volgende ronde maar uiterlijk binnen 1 uur nadat de beslissing de
belanghebbende heeft bereikt, worden ingediend bij de toernooidirectie. Dit dient schriftelijk
te gebeuren.
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Deelnemers aan de kampioenschappen
Artikel 3
Voor elk seizoen verstrekt het bestuurslid jeugdzaken de verenigingen een overzicht van de
geboortedata die dat seizoen als leeftijdsgrens voor de verschillende categorieën gelden.

Artikel 4
De deelnemers moeten als lid bij de NOSBO staan ingeschreven.

Artikel 5
a. De hoogst geëindigde speler (m/v) in een categorie verwerft de titel NOSBO-kampioen
onder toevoeging van het betreffende jaar en de categorie die van toepassing is.
b. De hoogst geëindigde speelster in een categorie verwerft de titel NOSBO-meisjeskampioen
onder toevoeging van het betreffende jaar en de categorie die van toepassing is.
c. De NOSBO-kampioen wordt automatisch door de NOSBO afgevaardigd naar het
Nederlands Kampioenschap van de betreffende categorie.
d. Voor zover behaalde resultaten recht geven op deelname aan vervolgkampioenschappen
van de KNSB is het bestuurslid jeugdzaken verantwoordelijk voor aanmelding daarvan.

Vorm, plaats en tijd der wedstrijden
Artikel 6
Er wordt gespeeld volgens de meest recente KNSB-uitgave van de "Regels voor het
schaakspel" van de wereldschaakbond FIDE, tenzij in dit reglement anders is bepaald.

Artikel 7
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 en jonger 15 minuten;
2. bij D 30 minuten;
3. bij C 45 minuten;
4. bij B en A 35 zetten in 1.30 uur, daarna 15 minuten extra voor de rest van de partij.
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.
c. Noteren is verplicht bij de categorieën D en ouder. Uitzondering kan gemaakt worden
conform artikel 8 van het FIDE-reglement.

Artikel 8
Ieder jaar vraagt het bestuurslid jeugdzaken advies aan de jeugdleidersvergadering voor het
programma waarin is opgenomen:
a. data, aanvangstijden van de wedstrijden, dat van eventuele beslissingswedstrijden, het
speelsysteem en het speeltempo;
b. de plaats der wedstrijden (zo centraal mogelijk);
c. de hoogte van het inschrijfgeld en de prijzen.
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Artikel 9
a. Bij gelijk eindigen op bordpunten op een voor een kampioenschap of op een voor een
vervolgkampioenschap relevante plaats wordt:
1. bij 2 personen een snelschaak-beslissingstweekamp van 2 partijen gespeeld;
2. bij 3 of meer personen ter beslissing een halve competitie snelschaak gespeeld.
Indien 2 of meer personen na de beslissingswedstrijden opnieuw gelijk eindigen beslist een
alles-of-nietspartij of beslissen alles-of-nietspartijen volgens een knock-outschema met indien
nodig vrijloting voor de eerste ronde. Een alles-of-nietspartij is een snelschaakpartij met 6
minuten voor wit en 5 minuten voor zwart waarbij wit moet winnen.
Dit alles direct aansluitend op de laatste ronde van het betreffende kamioenschap.
b. Bij gelijk eindigen, maar niet relevant voor een kampioenschap of plaatsing voor een
vervolgkampioenschap, wordt de volgende plaatsingsmethode gebruikt:
1. aantal weerstandpunten (WP);
2. aantal Sonneborn-Berger punten (SB);
3. progressieve score (PS);
4. onderling resultaat;
5. zwart/wit-saldo;
6. loting.

Artikel 10
Het meenemen van dieren is niet toegestaan. Roken, alcohol- en drugsgebruik zijn in de
speelzaal verboden.

Terugtrekking en Uitsluiting
Artikel 11
a. De hoofdarbiter en de toernooidirecteur hebben het recht om deelnemers die zich niet aan
de gestelde bepalingen houden van het lopende kampioenschap uit te sluiten.
b. Beroep op de beslissing volgens 11a is mogelijk bij de Protestcommissie conform Artikel
2d.
c. Het bestuur van de NOSBO heeft het recht om deelnemers die zich niet aan de gestelde
bepalingen houden van deelname aan volgende wedstrijden uit te sluiten.
d. Beroep op de beslissing volgens 11c is mogelijk bij de Commissie van Beroep conform
Artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 12
Ieder die zich, om welke reden ook, voor het einde der wedstrijden terugtrekt of wordt
uitgesloten verliest alle rechten waarop hij - uit hoofde van zijn reeds behaalde resultaten aanspraak zou kunnen maken.

Slotbepaling
Artikel 13
Dit reglement is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 17 september 2014 en
treedt per die datum in werking.
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