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Artikel 1
Dit reglement geldt voor de wedstrijden om het persoonlijk jeugdkampioenschap (PJK) en het
persoonlijk jeugdsnelschaakkampioenschap, georganiseerd door de NOSBO.
De leeftijdscategorieën zijn:
A: t/m 18 jaar
B: t/m 16 jaar

C: t/m 14 jaar

D: t/m 12 jaar

E: t/m 10 jaar

G: t/m 8 jaar

H: t/m 7 jaar

F: t/m 9 jaar

De peildatum voor de leeftijd is gelijk aan de peildatum die de KNSB hanteert voor deelname aan het
corresponderende NK..
Artikel 2
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. De artikelen A3, B3 en G4 zijn
niet van kracht. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de wedstrijdleiding alleen op eigen
initiatief ingrijpt tijdens een partij als dat strikt noodzakelijk is.
Artikel 3
Het bestuur organiseert ieder verenigingsseizoen een persoonlijk jeugdkampioenschap.
Artikel 4
De vorm van de wedstrijden wordt per verenigingsseizoen door het bestuurslid jeugdzaken
vastgesteld.

Artikel 5
De eindstand wordt bepaald door het aantal gescoorde punten (1 punt bij winst en ½ bij remise).
Tenzij bij de toernooiaankondiging op de NOSBO-site vooraf anders is vermeld, gelden de volgende
tiebreaks bij gelijk eindigen:
a. Als het gaat om een (meisjes)titel of NK-kwalificatie volgt bij gelijk eindigen altijd een barrage.
b. Voor de overige plaatsen geldt in de genoemde volgorde:
1.
2.
3.
4.

Onderling resultaat (*)
Weerstandspunten (**)
SB-score
Zijn alle bovenstaande scores gelijk, dan kan de organisatie kiezen voor een barrage, óf
kiezen voor een ex aequo-klassering, waarbij de gelijkgeëindigde spelers dezelfde prijs
krijgen die dan eventueel nageleverd wordt.

De organisatie bepaalt de vorm van een eventuele barrage. Als bij de toernooiaankondiging op de
NOSBO-website andere tiebreaks voor gelijk eindigen worden vermeld, dan gelden deze in plaats
van dit artikel 5.
Artikel 6
Deelname aan de wedstrijden om het persoonlijk jeugdkampioenschap staat open voor alle leden
van de NOSBO die voldoen aan de in artikel 1 genoemde leeftijdscategorieën. Deelname aan de
wedstrijden om het persoonlijk jeugdsnelschaakkampioenschap is open; de titel kan echter alleen
gewonnen worden door een lid van de NOSBO.
Artikel 7
a. De hoogstgeëindigde speler (m/v) op het PJK in een categorie verwerft de titel NOSBOjeugdkampioen onder toevoeging van het betreffende jaar en de leeftijdscategorie die van
toepassing is.
b. De hoogstgeëindigde speelster op het PJK in een categorie verwerft de titel NOSBOmeisjeskampioen onder toevoeging van het betreffende jaar en de leeftijdscategorie die van
toepassing is.
c. De NOSBO-jeugdkampioen verwerft, voor zover de reglementen van de KNSB daarin voorzien,
automatisch een plaats op het Nederlands jeugdkampioenschap van de betreffende
leeftijdscategorie.
d. Het hoogstgeëindigde NOSBO-lid (m/v) op het persoonlijk jeugdsnelschaakkampioenschap in een
categorie verwerft de titel NOSBO-jeugdsnelschaakkampioen onder toevoeging van het betreffende
jaar en de leeftijdscategorie die van toepassing is.
Artikel 8
Dit reglement is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NOSBO op 5 oktober
2022 en treedt per die datum in werking.

(*) Onderling resultaat telt alleen mee als álle spelers met dezelfde score tegen elkaar gespeeld hebben. Het totaal aantal
punten behaald in de partijen tegen de spelers met hetzelfde aantal punten is leidend. Voorbeeld: er eindigen 4 spelers gelijk.
Nu wordt voor iedere speler gekeken naar de punten behaald tegen de andere 3 spelers met dezelfde score. Stel dat 2 spelers (A
en B) uit de onderlinge partijen allebei 2 punten hebben gescoord en de andere 2 spelers (C en D) 1 punt. De spelers C en D
vallen af, en voor de spelers A en B wordt gekeken naar het volgende tiebreak-criterium (bijvoorbeeld weerstandspunten of SBscore) om te bepalen wie als hoogste geëindigd is. Of speler A van B heeft gewonnen of speler B van A speelt hierbij dus verder
geen rol; alleen het totaal aantal behaalde punten tegen spelers met dezelfde score is bepalend.
(**) Niet van toepassing als de toernooivorm een halve of hele competitie is, aangezien alle gelijk geëindigden in dat geval
hetzelfde aantal weerstandspunten hebben.

