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REGLEMENT NHSB PERSOONLIJKE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN
in de categorie E : pupillendag.

Waar in dit reglement wordt gesproken over speler, deelnemer etc. wordt eveneens speelster, 
deelneemster etc. bedoeld.

Artikel 1
Dit reglement geldt voor de jaarlijks te organiseren persoonlijke kampioenschappen voor de jeugd t/m 
10 jaar. 
Categorie E : omvat kinderen die in het kalenderjaar waarin gespeeld wordt, 10 jaar worden.
Categorie F: omvat kinderen die in het kalenderjaar waarin gespeeld wordt,  9 jaar worden.
Categorie G: omvat kinderen die in het kalenderjaar waarin gespeeld wordt,  8 jaar worden.
Categorie H: omvat kinderen die in het kalenderjaar waarin gespeeld wordt,  7 jaar worden.
Categorie I: omvat kinderen die in het kalenderjaar waarin gespeeld wordt,  5 of 6 jaar worden.

Artikel 2
Deze wedstrijden worden gespeeld op een zaterdag of zondag begin februari.
 
Artikel 3
De deelnemers dienen de voor hun categorie vermelde maximum leeftijd pas te bereiken op of na 
1 januari van het jaar waarin de wedstrijd om het kampioenschap wordt gehouden.

Artikel 4a
De deelnemers moeten wonen in de regio van de NHSB óf zij moeten lid zijn van een bij de NHSB 
aangesloten schaakvereniging en als zodanig geregistreerd staan bij de Koninklijke Nederlandse 
Schaakbond (KNSB). 

Artikel 4b
Indien een kandidaat-deelnemer op grond van artikel 4a, deel kan nemen aan de persoonlijke 
kampioenschappen van 2 of meer bonden, moet hij deelnemen aan de kampioenschappen van de 
regionale schaakbond waarvan zijn schaakclub onderdeel is.

Artikel 4c 
Indien een kandidaat-deelnemer lid is van 2 of meer regionale schaakbonden, moet hij/zij voor het hele
seizoen (1 september t/m 31 augustus) een keuze maken voor welke bond deelgenomen wordt aan 
persoonlijke kampioenschappen.  Indien de keuze niet op de NHSB valt, staat de jeugdcommissie van 
de NHSB deelname niet toe.

Artikel 5
De inschrijving moet één week voor aanvang van de pupillendag, voorzien zijn van naam, adres, 
geboortedatum, telefoonnummer en indien van toepassing KNSB-lidnummer en nummer van de 
schaakvereniging. De inschrijving is gelijk een verklaring waaruit blijkt dat de deelnemer alleen voor 
de NHSB uitkomt bij Persoonlijke Kampioenschappen. Het is ten alle tijden toegestaan schriftelijk een
dispensatieverzoek in te dienen bij de Jeugdcommissie van de NHSB.

Artikel 6
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De wedstrijden worden gespeeld volgens de recentste "Regels voor het schaakspel", vastgesteld door 
de Wereldschaakbond (FIDE), incl. de aanvullingen gepubliceerd door de KNSB; voor zover in dit 
reglement niet anders is geregeld.
De indeling vindt plaats volgens het Zwitsers systeem, tenzij het aantal spelers een ander systeem 
gewenst maakt.  De organisatie heeft het recht om bij een gering aantal spelers twee of meer groepen 
samen te voegen.

Artikel 7
De categorieën E en F spelen 15 minuten per persoon per partij.
De overige groepen spelen 30 minuten,  zonder klok. Partijen die niet binnen deze tijd beslist zijn 
worden met klok uitgespeeld, voor beide spelers 10 minuten. Er worden minimaal 7 rondes en 
maximaal 9 rondes gespeeld. Tussen de rondes wordt geen pauze ingelast.
Noteren is niet verplicht.

Artikel 8
Bij gelijk eindigen wordt de volgorde bepaald door achtereenvolgens

a. de weerstandspunten
b. de Sonneborn-Berger-score.

Indien het echter het kampioenschap betreft of om plaatsing voor NK betreft, dan worden er 
beslissingspartijen, barrages gespeeld. Deze barrage, uitgevoerd zoals beschreven is in artikel 9, is dan 
bepalend voor de onderlinge volgorde in de eindstand. 

Artikel 9
Barrage voor kampioenschap en/of plaatsing NK:
Indien er twee personen gelijk zijn geëindigd, dan wordt er een match over twee wedstrijden gespeeld. 
Het speeltempo in deze wedstrijden bedraagt  10 minuten per persoon per partij. Indien na de twee 
tiebreak partijen de stand weer gelijk is, zal worden voortgezet met een serie partijen met verkort 
speeltempo. 
Indien er meer dan twee personen gelijk zijn geëindigd, dan wordt er geen barrage gespeeld. De 
onderlinge volgorde in de eindstand wordt in dit geval bepaald door achtereenvolgens

a. de weerstandspunten
b. de Sonneborn-Berger-score.

Tijd en locatie barragewedstrijden: Direct aansluitend op het kampioenschap op de locatie van dit 
kampioenschap.

Artikel 10
De kampioenen van de NHSB hebben het recht deel te nemen aan het eerstvolgende Nederlands 
Kampioenschap, van de groep waarin zij kampioen zijn geworden. 

Sancties

Artikel 11
Indien een niet speelgerechtigde speler toch deelneemt (of zich aanmeldt), heeft de jeugdcommissie 
van de NHSB het recht deze deelnemer voor het lopende seizoen en eventueel het volgende seizoen uit
te sluiten van deelname aan de Persoonlijke Kampioenschappen van de NHSB.  Eventueel zullen ook 
eerder in het seizoen behaalde resultaten als ongeldig aanmerkt worden.

Protesten
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Artikel 12
Wanneer men het niet eens is met de gang van zaken bij de wedstrijden, kan men achtereenvolgens, 
een protest indienen bij : 
de wedstrijdleider, dit protest dient op de speeldag te worden ingediend en indien mogelijk gelijk te 

worden opgelost;
de jeugdcommissie van de NHSB, dit protest dient binnen vijf werkdagen, voorzien van alle 

gegevens, bij haar te worden ingediend; de jeugdcommissie behandelt het protest binnen twee 
weken en deelt de beslissing schriftelijk mee; 

de scheidsrechterscommissie van de NHSB, dit protest dient binnen zeven dagen na de schriftelijke 
beslissing van de jeugdcommissie ingediend te worden; de beslissing van de 
scheidsrechterscommissie is bindend.

Artikel 13
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jeugdcommissie van de NHSB.

Artikel 14
Dit reglement is opgesteld door de jeugdcommissie van de NHSB ,rekening houdend met de 
w9ijzigingen besproken in de jeugdcommissie en getoetst in een vergadering met de jeugdleiders.
 
Dit reglement treedt in werking met ingang van het seizoen 2005-2006.

Zaandam, 15 september 2005.
Namens de NHSB-jeugdcommissie,
Henk Roosink 
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