
Huishoudelijk Reglement 
Persoonlijke Jeugdkampioenschappen NHSB Categorie D en Pupillendag F,G & H

Artikel 1: Toepasselijke regels.
a) In dit reglement maken we onderscheid tussen de spelers (deelnemers tijdens de partij), organisatoren

(leden van de organisatie) en toeschouwers (deelnemers die niet spelen en een ieder ander). Tezamen
heten zij aanwezigen. 

b) De deelnemers spelen het toernooi volgens het "Wedstrijd Reglement Persoonlijke Jeugdkampioen-
schappen" zoals bekendgemaakt.

c) Schriftelijke mededelingen gedaan door de organisatie ten tijde van het toernooi worden geacht deel uit te
maken van dit reglement. 

d) Aanwezigen zullen zich onthouden van een beroep op andere reglementen dan hier aangegeven.
e) De toernooi directeur handhaaft dit reglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is deze

bevoegd een eigen beslissing te nemen.

Artikel 2: Wedstrijdleider.
a) De organisatie zorgt voor een wedstrijdleider welke over de vereiste papieren (tenminste het diploma

'Scheidsrechter A' van de KNSB) beschikt.
b) De wedstrijdleider wordt aangekondigd middels een mededeling van de organisatie.
c) Indien door overmacht de beoogde wedstrijdleider niet aanwezig kan zijn is de toernooi directeur

bevoegd elk ander persoon met redelijke kennis van het schaakspel als wedstrijdleider aan te wijzen,
inclusief zichzelf.

 
Artikel 3: Lokatie.
a) Het toernooi vindt plaats in de speelzaal. In deze ruimte mag door de toeschouwers niet worden

gesproken of gefluisterd. Spelers en organisatoren spreken alleen indien nodig en altijd op gedempte toon.
b) Toeschouwers bevinden zich op gepaste afstand van de partijen en bemoeien zich in geen geval met het

verloop van de partij. 
c) Aanwijzingen door de organisatoren dienen strikt te worden opgevolgd.
d) Bij overtreding van dit artikel door een toeschouwer kan de organisatie de toeschouwer de toegang tot de

speelzaal ontzeggen. 

Artikel 4: Consumpties.
a) Roken is in het gebouw overal verboden. 
b) Gebruik van alcoholische dranken is in de speelzaal verboden.
c) Eten is in de speelzaal verboden, behoudens bijzondere gevallen.
d) Drinken uit open bekers/glazen is aan de speeltafels verboden, behalve water.

Artikel 5: Mobiele telefoons.
De mobiele telefoons van de aanwezigen mogen geen geluid voortbrengen. Het toch afgaan van de mobiele
telefoon levert uitsluiting van de speelzaal op.

Artikel 6: Gedrag.
Aanwezigen gedragen zich netjes. Incidenten graag direct melden bij de toernooi directeur. Deze heeft de
bevoegdheid een aanwezige van het toernooi te verwijderen indien er sprake is van zeer onbehoorlijk gedrag.

Artikel 7: Aanpassingen.
Indien er spelers met een lichamelijk beperking deelnemen aan het toernooi, is de organisatie bevoegd naar
eigen inzicht alle maatregelen te treffen welke het aan de speler mogelijk maakt op gelijkwaardige wijze te
wedijveren met de andere spelers. 

Artikel 8: Prijsuitreiking.
De prijsuitreiking vindt zo spoedig mogelijk plaats nadat de alle wedstrijdronden zijn gespeeld. Eventuele
barrages worden na de prijsuitreiking gespeeld. De prijzen voor de barrage spelers worden 'voorlopig'
uitgereikt.  

Vastgesteld te Bergen door het Winterkoning Samenwerkingsverband op 26 januari 2015. 


