Noordelijke Schaakbond
Reglement op de Competitiewedstrijden
A.

Inleiding

Artikel 1
Dit reglement geldt voor de jaarlijks door de NOSBO te organiseren competities voor verenigingsteams en voor de daaruit eventueel voortvloeiende beslissingswedstrijden. Waar in dit reglement
sprake is van "hij" of "zijn", kan ook "zij" of "haar" gelezen worden. "Schriftelijk" betekent zowel
op papier als digitaal.
De NOSBO organiseert verschillende competities:
• de "NOSBO-competitie" om het kampioenschap van de NOSBO: de winnaar van de
Hoofdklasse is NOSBO kampioen.
• de "NOSBO-bekercompetitie"; een competitie volgens afvalsysteem; de winnaar van de finale
ontvangt de wisselbeker voor een jaar.
De "Wedstrijdbepalingen" zijn geldig voor alle competities, tenzij in het betreffende hoofdstuk een
afwijkende bepaling is opgenomen.
Artikel 2
a.
De algemene leiding van de in artikel 1 bedoelde wedstrijden berust bij het bestuur van de
NOSBO. Het bestuur delegeert deze taak aan het begin van het seizoen aan een van zijn leden. Dit
bestuurslid is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en beslist alle geschillen en
onvoorziene gevallen, welke zich ter zake mochten voordoen.
b.
Als het bestuurslid competitie niet in staat is zijn functie uit te oefenen, wijst het bestuur van
de NOSBO een plaatsvervanger aan. Voor het verwerken van uitslagen en dergelijke
administratieve taken kan het bestuur een medewerker aanwijzen.
c.
De uitslagen van de NOSBO-competitie en de Bekercompetitie worden voor
ratingverwerking aangeboden aan de KNSB.
Artikel 3
a.
Tegen de beslissing van een wedstrijdleider kan door een teamleider een bezwaar ingediend
worden bij het bestuurslid competitie. De wedstrijdleider moet van het in te dienen bezwaar
aantekening maken op het wedstrijdformulier, voor de ondertekening ervan, onder vermelding van
de essentie van het bezwaar.
b.
In geval van een bezwaar is de teamleider verplicht uiterlijk de dag na de wedstrijd het door
beide teamleiders en de wedstrijdleider ondertekend uitslagformulier aan het bestuurslid competitie
of een door hem aan te wijze persoon te verzenden, ook al zijn niet alle partijen uitgespeeld. (per
post, of gescand per e-mail)
c.
Binnen drie werkdagen na de wedstrijddag dient de teamleider zijn bezwaar, voorzien van
een toelichting, schriftelijk in te dienen bij het bestuurslid competitie, met afschrift aan de
betrokken wedstrijdleider en de teamleider van de tegenstander.
In het bezwaar moet worden aangegeven: de aangevochten beslissing van de wedstrijd-leider, de
gewenste beslissing op dit bezwaar en zoveel mogelijk informatie over de omstandigheden zoals de
stelling en de notatie van de partij, de stand van de klokken op het gewraakte moment.
d.
Desgewenst kunnen de wedstrijdleider en/of de teamleider van de tegenpartij ook binnen
drie werkdagen na de wedstrijd schriftelijk hun visie op de gebeurtenissen geven aan het bestuurslid
competitie, eveneens met afschrift aan betrokken wedstrijdleider en teamleiders.
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e.
Het bestuurslid competitie zendt zijn beslissing over het bezwaar binnen 1 week na
ontvangst aan de betrokken teams en publiceert deze op de NOSBO-website.
Artikel 4
Tegen een door het bestuurslid competitie 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 competitie en aan de rechtstreeks betrokken
teamleiders en wedstrijdleider.
B.

Wedstrijdbepalingen

Artikel 5
a.
Er wordt gespeeld volgens de meest recente KNSB-uitgave van de "FIDE-Regels voor het
schaakspel", tenzij in dit reglement anders is bepaald.
b.
Elke vereniging is verplicht er voor te zorgen, dat in haar speellokaal tijdens NOSBOwedstrijden een exemplaar van dit reglement en van het FIDE-reglement aanwezig is.
c.
De 'verzuimtijd' als bedoeld in art. 6.7a van de FIDE-regels bedraagt 1 uur.
d.
Als uitzondering op FIDE-regel 11.3b is het tijdens de wedstrijd een speler toegestaan om
een mobiele telefoon in het spelersgebied bij zich te dragen; dit toestel dient geheel uitgeschakeld te
zijn. De wedstrijdleider kan bij uitzondering toestemming verlenen het toestel te gebruiken; dit
dient voor aanvang van de partij te worden aangevraagd en kan alleen gebeuren onder toezicht van
de wedstrijdleider of zijn assistent. De wedstrijdleider informeert de tegenstander zodra hij deze
toestemming verleent.
e.
Wanneer een mobiele telefoon toch geluid maakt, moet de speler deze onmiddellijk
uitschakelen. De speler wordt bestraft met vermindering van zijn speeltijd met vijf minuten, de
tegenstander krijgt vijf minuten tijd erbij. Indien de telefoon van die speler daarna nogmaals geluid
maakt, dan wordt de partij voor hem verloren verklaard.
f.
In andere gevallen dan vermeld onder d of e leidt het in de hand nemen en/of gebruiken van
de telefoon tot verlies van de partij.
Artikel 6
a.
Het thuisspelende team moet voor het begin van de wedstrijd de wedstrijdleider aanstellen.
Wanneer onduidelijk is welk team thuis speelt, bepaalt het bestuurslid competitie welk team de
wedstrijdleider aanstelt. Het bestuurslid competitie kan voor elke wedstrijd zelf de wedstrijdleider
aanstellen.
b.
Indien de wedstrijdleider zelf aan de wedstrijd deelneemt, dan prevaleren zijn plichten als
wedstrijdleider boven die als speler.
Artikel 7
Bij alle wedstrijden van de competitie geldt in de speelzaal een rookverbod.
Artikel 8
De competitie wordt gespeeld op avonden van maandag t/m vrijdag.
Artikel 9
a. Alle partijen van een wedstrijd moeten gelijktijdig worden gespeeld, met uitzondering van die,
welke in onderling overleg vooruit gespeeld zijn.
b. Het aantal partijen per wedstrijd dat vooruit gespeeld mag worden bedraagt maximaal de helft
min één; zie ook art. 25.
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Artikel 10
a. Voor het begin van de wedstrijd overhandigen de teamleiders gelijktijdig de opstelling van hun
teams aan de wedstrijdleider. Deze zorgt ervoor dat beide opstellingen op een afdruk van het door
de NOSBO beschikbaar gestelde wedstrijdformulier worden ingevuld. De opstelling bevat de
namen der spelers in de volgorde waarin zij aan de borden zullen plaatsnemen.
b. Indien een der opgestelde spelers niet verschijnt, is het toegestaan dat een vervanger voor de
verzuimtijd is verstreken wordt ingezet; echter nooit meer dan 1 speler per team.
c. Het thuisspelende team speelt aan de even genummerde borden met wit, het bezoekende team
speelt met wit aan de oneven genummerde borden.
d. Het bestuurslid competitie kan in bijzondere gevallen een bezoekend team formeel als
thuisspelend team aanwijzen met het oog op de kleurverdeling genoemd in lid c.
Artikel 11
a. Het thuisspelende team zorgt voor het wedstrijdlokaal, borden, stukken, klokken en notatiepapier.
b. Indien het thuisspelende team onvoldoende klokken bezit, mag het van het uitspelende team
verlangen voor de helft van het aantal benodigde klokken te zorgen, mits dit verlangen vermeld is in
de competitiegids.
c. Indien speellokaal en/of materiaal op het aanvangstijdstip niet gereed zijn voor de wedstrijd,
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. of b. in gebreke is
gebleven.
Artikel 12
a. Alle wedstrijden beginnen om 19.45 uur, tenzij de thuisspelende vereniging bij aanvang van de
competitie bij het bestuurslid competitie meldt dat dit tijdstip 19.30 of 20.00 uur wordt. Dit tijdstip
is het aanvangstijdstip.
b. Op het vastgestelde aanvangstijdstip moeten de klokken aan alle borden aan de gang worden
gebracht.
Artikel 13
a. Het aantal spelers waarmee een team binnen een uur na het aanvangstijdstip minimaal moet
opkomen bedraagt :
- bij een achttal 5;
- bij een zestal 4;
- bij een viertal 3;
verminderd met het aantal vooruit gespeelde partijen.
Is dit niet het geval, dan geldt de wedstrijd als niet gespeeld.
b. Als het een teamleider duidelijk wordt dat zijn team niet met het vereiste aantal spelers kan
verschijnen, moet hij de tegenstander hiervan zo snel mogelijk telefonisch hiervan op de hoogte
stellen. De teamleider dient de reden van het niet opkomen zo spoedig mogelijk schriftelijk mede te
delen aan het bestuurslid competitie.
c. Indien het bestuurslid competitie ervan overtuigd is dat het team door overmacht niet (volledig)
kon opkomen kan hij een nieuwe datum en plaats voor de wedstrijd vaststellen.
Anders verklaart hij de wedstrijd gewonnen voor de tegenstander, met een heel bordpunt voor
iedere opgekomen speler van die tegenstander. Bovendien worden twee matchpunten in mindering
gebracht bij het niet opgekomen team.
d. Tevens kan het bestuurslid competitie de betrokken vereniging een boete opleggen, waarvan de
hoogte vooraf wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
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Artikel 14
a. Aan de winnaar van een partij wordt een 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 15
a. De wedstrijdleider zorgt ervoor dat na afloop van de wedstrijd het wedstrijdformulier door beide
teamleiders en de wedstrijdleider wordt ondertekend.
b. De ondertekening van het wedstrijdformulier impliceert de juistheid van alle daarop vermelde
gegevens.
c. De teamleider bewaart het ondertekende wedstrijdformulier tot één maand nadat de competitie is
beëindigd.
d. Het bestuurslid competitie kan op elk moment het ondertekende wedstrijdformulier opvragen bij
de teamleider.
e. De teamleider zorgt ervoor dat de dag na de wedstrijd voor 18.00 uur het online
wedstrijdformulier wordt ingevuld en verzonden.
f. Het niet nakomen van de verplichtingen genoemd in dit artikel kan worden bestraft met een boete
waarvan de hoogte vooraf wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering, onverminderd de
plicht om alsnog hieraan te voldoen.
Artikel 16
Op het wedstrijdformulier moet in ieder geval worden vermeld:
a. de naam van de wedstrijdleider;
b. de gedetailleerde uitslag met een duidelijke opgave van de kleurverdeling en van niet opgekomen
spelers; namen van spelers dienen zo opgegeven te worden, dat persoons-verwisselingen niet
mogelijk zijn.
c. eventuele bezwaren en opmerkingen over onregelmatigheden tijdens de wedstrijd, voor zover
deze van belang zijn.

C. NOSBO-competitie
Artikel 17
De competitie om het kampioenschap van de NOSBO wordt als regel gehouden tussen 1 september
en 1 juni daaropvolgend.
Artikel 18
a. Elke bij de NOSBO aangesloten vereniging kan aan de competitie deelnemen met 1 of meer
teams. Verenigingen kunnen, na verkregen toestemming van het NOSBO-bestuur, gezamenlijk
teams vormen, die als combinatie uit die verenigingen deelnemen.
b. De verenigingen moeten schriftelijk aan het bestuurslid competitie het aantal teams opgeven
waarmee zij wensen deel te nemen, voor de datum die op het daartoe verstrekte formulier is
vermeld.
c. Het bestuurslid competitie kan bij aanmelding of terugtrekking van een team na de sluiting van
de betreffende termijn of een verzuim t.a.v. lid c de betreffende vereniging een boete opleggen
waarvan de hoogte vooraf wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
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Artikel 19
Het bestuurslid competitie kan de klassen onderverdelen in parallelgroepen, daarbij zo redelijk
mogelijk de belangen van een regionale indeling en een evenwichtige verdeling der krachten tegen
elkaar afwegend.
Artikel 20
a. In de Hoofdklasse worden wedstrijden gespeeld aan acht borden.
b. Daaronder worden in de eerste klasse wedstrijden gespeeld aan zes borden.
c. Daaronder worden in de tweede klasse wedstrijden gespeeld aan vier borden.
d. In het geval dat een vereniging met meer dan 1 team deelneemt aan de competitie moet het eerste
team sterker zijn dan het tweede, het tweede sterker dan het derde, etc. De sterkte wordt gebaseerd
op de gemiddelde KNSB-rating, berekend over de sterkste 8, 6 of 4 opgegeven spelers naar gelang
het aantal borden in de klasse waarvoor dat team wordt opgegeven.
e. Het vastgestelde aantal borden per wedstrijd kan slechts worden gewijzigd door een Algemene
Vergadering, die minimaal 2 maanden voor de aanvang van de competitie wordt gehouden.
Artikel 21
In alle klassen wordt in principe een halve competitie gespeeld tussen 8 teams. Mocht het aantal
inschrijvingen dat niet toestaan, kan er uit andere varianten gekozen worden, zoals daar zijn een
volledige competitie, of een grotere groep met Zwitserse indeling.
Artikel 22
Bij de aanmelding, bedoeld in artikel 18.b kunnen de deelnemende verenigingen hun wensen
kenbaar maken met betrekking tot de vaststelling der wedstrijden; met deze wensen zal door het
bestuurslid competitie zoveel mogelijk rekening worden gehouden.
Artikel 23
In het algemeen gelden de volgende regels:
a. het bestuurslid competitie stelt aan het begin van het seizoen plaats en datum van de te spelen
wedstrijden vast.
b. het bestuurslid competitie zorgt voor een zo billijk mogelijke afwisseling van uit- en
thuiswedstrijden, waarbij ook rekening wordt gehouden met de af te leggen afstanden. Zoveel
mogelijk zullen uitwedstrijden van het ene jaar het volgende jaar thuiswedstrijden zijn.
c. Als teams van eenzelfde vereniging in 1 groep zijn ingedeeld, dan spelen ze in de eerste ronde(n)
tegen elkaar.
d. In geval van Zwitserse indeling gelden de volgende regels: het bestuurslid competitie stelt aan het
begin van het seizoen de speelweken van de te spelen wedstrijden vast. Verder stelt hij de
wedstrijden van de eerste twee ronden vast. Direct na elke speelronde stelt hij de indeling van de
tweede volgende ronde vast, uitgaande van een voorlopige tussenstand met gelijkspelen in de reeds
vastgestelde eerstvolgende ronde.
Indien een wedstrijd na het geplande einde van een speelronde nog niet (volledig) gespeeld is, zal
deze wedstrijd voor de Zwitserse indeling als onbeslist beschouwd worden.
e. het bestuurslid competitie zorgt voor een zo billijk mogelijke afwisseling van uit- en thuiswedstrijden, de overige verlangens uit lid b. kunnen in dit indelingssysteem moeilijker gehonoreerd
worden.
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Artikel 24
a. Teamleiders mogen in onderling overleg een vroegere datum en/of een andere plaats
overeenkomen, dan de door het bestuurslid competitie vastgestelde. Elke wijziging moet meteen
schriftelijk aan het bestuurslid competitie worden medegedeeld.
b. Een wedstrijd kan slechts worden uitgesteld als het bestuurslid competitie hiervoor toestemming
verleent. Een verzoek tot uitstel moet minstens 10 dagen voor de vastgestelde datum schriftelijk
worden ingediend bij het bestuurslid competitie, onder vermelding van het resultaat van het overleg
met de tegenpartij.
c. In geval van overmacht, waardoor niet kan worden voldaan aan de in lid b. genoemde termijn, is
de verzoekende vereniging verplicht zo snel mogelijk contact op te nemen met het bestuurslid
competitie en met de tegenpartij. Als het bestuurslid competitie met dit verzoek akkoord gaat,
bepaalt hij zo spoedig mogelijk een nieuwe datum voor de wedstrijd.
d. Het bestuurslid competitie kan bij herhaald niet opkomen van een team dat team uit de competitie
nemen, alle resultaten annuleren en het team voor de volgende competitie een klasse terugzetten.
Hij kan tevens de betreffende vereniging een boete opleggen waarvan de hoogte vooraf wordt
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 25
In de competitie wordt gespeeld met digitale klokken. Het speeltempo bedraagt 75 minuten plus 30
seconden toegevoegde tijd per zet.
Speelgerechtigdheid
Artikel 26
a. Elke vereniging moet van alle teams uiterlijk tien dagen voor de eerst vastgestelde wedstrijd van
de competitie de opstelling van de daarin uitkomende teams aan het bestuurslid competitie
verstrekken.
b. De opstellingen moeten minimaal uit evenveel spelers bestaan als het aantal partijen per
wedstrijd in die klasse. Bordvolgorde wordt niet vastgelegd bij inschrijving.
c. Elke onder lid b. genoemde speler moet als lid van de betreffende vereniging bij de NOSBO
staan ingeschreven.
Artikel 27
Het niet nakomen van de verplichtingen van artikel 26 wordt bestraft met een boete, waarvan de
hoogte vooraf door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld, onverminderd het alsnog nakomen
van de verplichting.
Artikel 28
a. Het team waarvoor een speler is opgegeven is zijn basisteam. Gedurende het lopende seizoen is
het niet mogelijk dat een speler doorschuift naar een ander team.
b. Het blijft het gehele seizoen mogelijk extra spelers voor een team op te geven.
c. Een niet voor enig team opgegeven speler krijgt als basisteam het team waarvoor hij de eerste
maal uitkomt.
d. Een speler die niet voor enig team is opgegeven, behoort niet als invaller te fungeren in een lager
team dan dat, waartoe hij redelijkerwijze moet worden gerekend, indien het wel zou zijn
opgegeven.
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Om te bepalen tot welk team een speler redelijkerwijze moet worden gerekend indien hij zou zijn
opgegeven, is niet alleen de KNSB-rating van de speler van belang, maar kunnen ook andere
factoren een rol spelen.
Als een vereniging een beroep wil doen op dergelijke andere factoren, dan dienen voordat de
betreffende wedstrijd wordt gespeeld de aangevoerde omstandigheden door het bestuurslid
competitie te zijn gehonoreerd. Invallen is toegestaan wanneer de KNSB-rating van de invallende
speler niet hoger is dan 40 + de rating van de hoogste ratinghouder van het team waarin wordt
ingevallen of niet hoger is dan de rating van de laagste ratinghouder van het eerstvolgende hogere
team van dezelfde vereniging.
Artikel 29
a. Het is een speler gedurende het lopende seizoen maximaal drie keer toegestaan voor een hoger
team uit te komen dan zijn basisteam.
Dit artikel is niet van toepassing op beslissingswedstrijden.
b. Het is voor een speler niet toegestaan tijdens dezelfde speelronde voor meerdere teams van zijn
club in dezelfde klasse uit te komen.
Artikel 30
a. Het is niet toegestaan uit te komen met een speler die
1. een hoger team als basisteam heeft,
2. dan wel eerder het seizoen voor een andere vereniging is uitgekomen in de NOSBO-competitie,
3. dan wel niet voor de betreffende vereniging als lid staat ingeschreven bij de NOSBO.
b. Het bestuurslid competitie kan dispensatie verlenen van het bepaalde in lid a.2. Hiertoe moet
schriftelijk, met redenen omkleed, bij hem een verzoek worden ingediend.
c. Bij beslissingswedstrijden kunnen alleen spelers opgesteld worden die in het lopende seizoen
voor het betrokken team hebben gespeeld.
Artikel 31
a. Bij overtreding van een speelgerechtigdheidsbepaling verklaart het bestuurslid competitie de
partij steeds verloren voor de speler, die ten onrechte aan de wedstrijd heeft deelgenomen.
b. Bovendien kan aan de betrokken vereniging een boete worden opgelegd waarvan de hoogte
vooraf wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
Kampioenschap, promotie en degradatie
Artikel 32
a. Aan het eind van de 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 wordt hun onderlinge volgorde bepaald door het
onderling resultaat.
Artikel 33
a. Aan het einde van de competitie stelt het bestuurslid competitie een programma van
beslissingswedstrijden op tussen de winnaars van de poules in de Hoofdklasse. De eindwinnaar van
deze wedstrijden is kampioen van de NOSBO en ontvangt de bijbehorende wisselprijs voor een
jaar.
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b. Als de rangorde als genoemd in artikel 32 geen uitsluitsel geeft over kampioenschap, promotie of
degradatie, dan spelen de belanghebbende teams een of meerdere beslissingswedstrijden volgens
een door het bestuurslid competitie vast te stellen schema.
c. Wordt op de in lid b. beschreven wijze geen beslissing verkregen dan wordt het resultaat (de
resultaten) over de eerste 6 borden doorslaggevend. Indien dit nog geen beslissing geeft vervolgens
het resultaat (de resultaten) aan de eerste 4 respectievelijk eerste 2 borden.
d. Wordt op de in lid b. en c. beschreven wijze geen beslissing verkregen, dan beslist het lot.
Artikel 34
Voor alle beslissingswedstrijden geldt, dat alleen die wedstrijden worden gespeeld, die noodzakelijk
zijn om tot een beslissing te komen.
Artikel 35
Onder de kampioenen van de competitieklassen en de bekerwinnaar wordt op de jaarvergadering 1
schaakklok verloot.
Artikel 36
De promotie- en degradatieregeling voor de competitie wordt bekend gemaakt op de daaraan
voorafgaande Algemene Vergadering.

D.

Bekercompetitie

Artikel 37
Tot deelname aan de bekercompetitie zijn gerechtigd alle teams die uitkomen in de NOSBOcompetitie. De verenigingen moeten van deze bekerteams de teamleider opgeven, voor de datum
die op het daartoe beschikbaar gestelde formulier is vermeld.
Een NOSBO vereniging die niet in de NOSBO-competitie uitkomt, kan dispensatie aanvragen om
één team in te schrijven.
Artikel 38
Bij het terugtrekken van een team of bij het niet op komen dagen voor een vastgestelde wedstrijd
wordt een boete opgelegd waarvan de hoogte vooraf is vastgesteld door de ALV. Het team wordt
verwijderd uit de bekercompetitie.
Artikel 39
De wedstrijden worden gespeeld in de maanden oktober t/m mei volgens het knock-outsysteem (het
team dat verliest is uitgeschakeld). De organisator stelt datum, tijd en locatie van de wedstrijden
vast. In onderling overleg kunnen de verenigingen een andere locatie of een eerder tijdstip kiezen.
Artikel 40
De paring geschiedt door loting. In principe is er een voorronde om het aantal teams terug te
brengen tot een macht van 2. Sterke teams kunnen worden vrijgesteld van de voorronde.
Artikel 41
a. De wedstrijden worden aan vier borden gespeeld; een speler kan ook wedstrijdleider zijn.
b. Elke op te stellen speler moet op de speeldatum speelgerechtigd zijn voor het overeenkomstige
team in de NOSBO-competitie.
c. Een speler mag tijdens een bekerronde slechts voor één team van zijn vereniging uitkomen.
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d. Het opstellen van een speler in strijd met lid b of c betekent verlies van de partij voor die speler.
e. Vooruitspelen van partijen is niet toegestaan, een team dat met minder dan drie spelers opkomt
verliest met 4-0.
f. Voor aanvang van de wedstrijd wordt geloot welk team met wit speelt aan de oneven borden.
Artikel 42
In de bekercompetitie wordt gespeeld met digitale klokken. Het speeltempo is hetzelfde als in de
NOSBO-competitie: 75 minuten plus 30 seconden toegevoegde tijd per zet.
Artikel 43
Een wedstrijd wordt gewonnen door het team dat de meeste bordpunten heeft behaald. Indien de
wedstrijd in 2-2 eindigt, spelen dezelfde spelers tegen elkaar met verwisselde kleuren een
snelschaakpartij met 3 minuten p.p. plus 2 seconden per zet.
Is na het snelschaken de stand opnieuw gelijk, dan wordt de uitslag bepaald aan de eerste drie
borden van de gewone partijen. Is de stand dan nog gelijk, dan is de uitslag aan de eerste twee van
de gewone partijen bepalend; is de stand nog steeds gelijk, dan is het resultaat aan het eerste bord
doorslaggevend.
Zijn alle gewone partijen in remise geëindigd, dan beslist het resultaat aan de eerste drie borden in
het snelschaak; is ook dan de stand gelijk, dan beslist de uitslag van de eerste twee borden; is ook
dit gelijk dan beslist het resultaat aan het eerste bord. Indien alle partijen in remise zijn geëindigd,
dan wordt er geloot om plaatsing in de volgende ronde.
Artikel 44
De winnaar van de NOSBO-beker heeft het recht om het volgende seizoen mee te spelen in de
bekercompetitie van de KNSB, als de vereniging dat recht al niet had door deelname aan de KNSBcompetitie en zolang dit door de KNSB-reglementen mogelijk gemaakt wordt.
E.

Slotbepalingen

Artikel 45
Reiskostenvergoeding vindt plaats volgens een door de Algemene Vergadering vast te stellen
regeling.
Artikel 46
Dit reglement is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 21 september 2018 en treedt de
daarop volgende dag in werking.
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