
Wedstrijd Reglement 
Persoonlijke Jeugdkampioenschappen NHSB Categorieën  G en H

Artikel 1: Toepasselijke regels.
a) De FIDE-Regels voor het Schaakspel, Officiële Nederlandse vertaling, KNSB april 2014, zijn van

toepassingen, tenzij hieronder anders bepaald.
b) Artikel 11.3.b en de aanhangsels A4b en G van het Fide reglement zijn niet van toepassing. Dit houdt in:

Voor de mobiele telefoon geldt het onderstaande artikel 4, een onreglementaire zet leidt niet direct tot
verlies van de partij en er wordt niet versneld beëindigd.

c) Het reglement NHSB persoonlijke jeugdkampioenschappen (pupillendag) vastgesteld op 15 september
2005, is van toepassing, tenzij hieronder anders bepaald.

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

bevoegd een eigen beslissing te nemen.

Artikel 2: Deelnemers.
Voor deelname komen slechts in aanmerking diegene die zich vooraf hebben inschreven, zich tijdig hebben
aangemeld bij de speelzaal en  de kosten voor deelname volledig hebben voldaan. 

Artikel 3: Indeling.
a) Er worden zeven of negen ronden gespeeld volgens het Zwitserse indelingssysteem. Afhankelijk van het

aantal spelers kan ook worden gespeeld volgens het Round Robin indelingssysteem.
b) Bij een gering aantal deelnemers kunnen categorieën worden samengevoegd. Prijzen en plaatsen worden

altijd wel per categorie toegekend.

Artikel 4: Mobiele telefoons.
Mobiele telefoons moeten volledig zijn uitgeschakeld in de speelzaal! Een ingeschakelde mobiele telefoon
(of ander electronisch communicatiemiddel) kan worden bestraft met verlies van de partij.

Artikel 5: Speeltempo.
a) Het speeltempo bedraagt 30 min voor de gehele partij. Er wordt zonder klok gestart, indien na 20 minuten

de wedstrijd niet is beëindigd, wordt verder gespeeld met klok en 5 min. p.p. Noteren is niet verplicht.
b) Een speler die meer dan 10 min na het starten van de ronde nog niet is verschenen verliest de partij.
c) Elke speler heeft recht op ten minste 5 minuten pauze tussen de partijen.

Artikel 6: Einduitslag.
a) De hoogst geëindigde spelers plaatsen zich voor deelname aan het door de KNSB georganiseerde

Nederlands Kampioenschap voor de Jeugd Categorie G respectievelijk H, op basis van het aantal
beschikbare plaatsen.

b) De einduitslag wordt vastgesteld op basis van het behaalde aantal bordpunten nadat alle ronden zijn
gespeeld. Bij een gelijk aantal bordpunten tussen twee spelers wordt de onderlinge volgorde bepaald door
of het spelen van barrage partijen indien deze een toewijzing van een plaats voor het NK dan wel de
kampioenstitel betreffen, en anders door de weerstandspunten gevolgd door de Sonneborn-Berger score.
Indien meer dan twee spelers gelijk zijn geëindigd, worden geen barrages gespeeld.

c) Uitslagen (afgezien barrages) worden aangeboden aan de KNSB voor de verwerking in de jeugd rating.

Artikel 7: Barrages.
a) Een barrage tussen twee gelijk geëindigde spelers bestaat uit twee partijen met een tempo van 5 min.

p.p.p.p. plus 3 sec. per zet. Indien de stand weer gelijk is zal worden voortgezet met sudden-death partijen
van 5 min. p.p.p.p. De eerste overwinning is dan beslissend. 

b) Bij alle eerste partijen vindt de toewijzing van de kleur of het bord plaats middels loting.

Vastgesteld te Bergen door het Winterkoning Samenwerkingsverband op 29 januari 2015. 


