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REGLEMENT NHSB PERSOONLIJKE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN (P.K.).

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

Artikel 1
Dit reglement geldt voor de jaarlijks te organiseren persoonlijke kampioenschappen voor de jeugd 
binnen de Noord-Hollandse Schaakbond (NHSB). Er kan worden gespeeld in :

categorie A: jeugd t/m 20 jaar en meisjes t/m 20 jaar,
categorie B: jeugd t/m 16 jaar en meisjes t/m 16 jaar,
categorie C: jeugd t/m 14 jaar en meisjes t/m 14 jaar,
categorie D: jeugd t/m 12 jaar en meisjes t/m 12 jaar.

Voor de jongere categorieën is er een apart reglement.

Artikel 2
Aan de kampioenschappen voor de jeugd kunnen zowel jongens als meisjes deelnemen. Deze 
wedstrijden worden gespeeld in een weekend begin of midden februari i.v.m. sluiting inschrijvingen 
voor de Nederlandse Kampioenschappen per 1 maart en rekening houdend met eventuele 
schoolvakanties.
Aan de kampioenschappen voor meisjes (meisjeskampioenschappen) mogen uitsluitend meisjes 
deelnemen. Deze wedstrijden worden gehouden in november/december.

Artikel 3
De deelnemers dienen de, voor hun categorie vermelde, maximum leeftijd pas te bereiken op of na 
1 januari van het lopende seizoen.

Artikel 4
De deelnemers moeten lid zijn van een bij de NHSB aangesloten schaakvereniging en als zodanig 
geregistreerd staan bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB). Indien een kandidaat-
deelnemer lid is van 2 of meer 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
Voor de kampioenschappen in alle categorieën kunnen de deelnemers zich rechtstreeks inschrijven via 
een door de Jeugd Commissie aangewezen adres.
De inschrijving moet voorzien zijn van naam, geboortedatum, telefoonnummer en KNSB-lidnummer.  
De inschrijving is automatisch een verklaring waaruit blijkt dat de deelnemer alleen voor de NHSB 
uitkomt bij Persoonlijke Kampioenschappen.

Het Kampioenschap

Artikel 6
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. Een partij kan niet beslist worden door een onreglementaire zet.
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Artikel 7
De indeling geschiedt volgens het Zwitserse systeem op rating. Indien het aantal spelers in groep A, B 
of C 8 of minder is wordt er Round Robin gespeeld (in groep D bij minder dan 11 spelers).
In de A- en B-categorie wordt de KNSB-rating gehanteerd en in de C- en D-categorie de KNSB-
jeugdrating.

Artikel 8
Het aantal ronden is in categorie A en B zes verdeeld over 2 dagen.
In categorie C worden 7 ronden gespeeld (1e dag 4 partijen en 2e dag 3 partijen) mits het aantal 
deelnemers minstens 20 is (anders 6 ronden).
In categorie D bedraagt het aantal ronden 9 (1e dag 5 partijen, 2e dag 4 partijen).

Artikel 9
Speeltempo: 
- categorie A: per persoon per partij 60 minuten plus 10 seconden per zet (vanaf zet 1) 

- categorie B: per persoon per partij 60 minuten plus 10 seconden per zet (vanaf zet 1) 
 

- categorie C: per persoon per partij 40 minuten plus 10 seconden per zet (vanaf zet 1)
(bij 6 ronden zelfde speeltempo als in categorie A en B)

- categorie D: per persoon per partij 30 minuten plus 10 seconden per zet (vanaf zet 1)

Bij de meisjeskampioenschappen kunnen afwijkende speeltempo’s en een afwijkend aantal partijen 
in de verschillende categorieën worden gekozen (afhankelijk van aantal deelnemers).

Artikel 10
In alle categorieën is noteren verplicht.

Artikel 11
Bij gelijk eindigen wordt de volgorde bepaald door achtereenvolgens

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

Indien het echter het kampioenschap of  plaatsing voor NK betreft, dan geldt het barragereglement 
(zie artikel 12).  

Artikel 12

Barragereglement :

A- en B-categorie
Bij 2 spelers wordt er een match over 2 partijen gespeeld, bij meer spelers een enkelrondige 
meerkamp. Om de kleur resp. de volgorde van de spelers wordt geloot.
Het speeltempo bedraagt 25 minuten pppp + 5 seconden per zet (Fischer-tempo).
Indien de stand weer gelijk is zal worden voortgezet met een serie partijen met verkort speeltempo. In 
het geval van een tweekamp is de eerste speler die wint de winnaar van de match (sudden-death).
Het speeltempo van de verkorte partijen is 5 minuten pppp + 5 seconden per zet.
De barragewedstrijden worden gespeeld op een nader te bepalen datum en locatie.
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C- en D-categorie
Indien er twee personen gelijk zijn geëindigd, dan wordt er een match over twee partijen gespeeld.
Speeltempo  15 minuten pppp + 5 seconden per zet. Indien de stand weer gelijk is zal worden 

voortgezet met sudden-death partijen (5 minuten pppp + 5 seconden per zet). De eerste 
overwinning is beslissend. 

Als er meer dan 2 spelers gelijk zijn geëindigd wordt er in principe geen barrage gespeeld. De speler 
met de meeste weerstandspunten (ook na weglaten van de laagst geklasseerde tegenstander) krijgt de 
titel of de NK-plaats.
De barragepartijen vinden zo mogelijk direct na afloop van de prijsuitreiking plaats of op een nader te 
bepalen datum en locatie.
 
Artikel 13
In ieder geval de kampioenen hebben het recht deel te nemen aan het eerstvolgende Nederlands 
Kampioenschap van de categorie waarin zij kampioen zijn geworden. 

Sancties

Artikel 14
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 
eerdere in het seizoen behaalde resultaten als ongeldig aangemerkt worden.

Protesten

Artikel 15
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen de gang van zaken bij wedstrijden, bij : 
1. de wedstrijdleider - dit protest dient op de speeldag te worden ingediend en indien mogelijk gelijk 

te worden opgelost;
2. de Jeugd Commissie - dit protest dient binnen vijf werkdagen, voorzien van alle gegevens, te 

worden ingediend; de JC behandelt het protest binnen twee weken en deelt de beslissing 
schriftelijk mee; 

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

Artikel 16
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jeugdcommissie van de NHSB.

 
Dit reglement treedt in werking met ingang van het seizoen 2012-2013.

Krommenie, 10 januari 2013.
Namens de NHSB Jeugd Commissie,
Chris de Saegher 
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