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Voorstel aanpassing KNSB Competitiereglement
Inleiding
In de Bondsraad van 14 juni 2014 is uitgebreid gediscussieerd over een aanstaande
reglementswijziging (per 1 juli 2014) van de FIDE-Regels voor het Schaakspel ten aanzien van de
mobiele telefoon. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een regeling voor het seizoen 2014-2015 waarbij het
dragen van een mobiele telefoon die uit staat weliswaar verboden is, maar de straf die de arbiter
oplegt (ook bij herhaling) beperkt blijft tot een waarschuwing.
Internationale regelgeving
Internationaal worstelt men ook met regels omtrent mobiele telefoons in de speelzaal, en wordt ook
erkend dat het niet mogelijk is om amateur spelers te verbieden om mobiele telefoons mee te nemen
naar de speelzaal. Tegelijkertijd is het goed om vast te stellen dat vals spelen met een mobiele
telefoon niet iets is dat beperkt blijft tot professionele schakers met grote belangen. De Nederlandse
schakers die betrapt en bestraft zijn voor het gebruik van een mobiele telefoon tijdens een partij
schaakten op het niveau van de tweede en derde klasse KNSB.
Lopende het seizoen 2014-2015 is de regelgeving door de FIDE aangescherpt, en dat maakt dat het
bestuur nu opnieuw een wijzigingsvoorstel wil indienen ten aanzien van de mobiele telefoon in de
KNSB competitie. Daarbij staat voor het bestuur voorop dat het moet gaan om een praktisch werkbare
oplossing.
In juli 2014 heeft de FIDE Arbiters’ Commission artikel 11.3b voorgedragen als wijziging op de regels.
In september 2014 is deze wijziging door de Presidential Board van de FIDE bekrachtigd (niet door de
Algemene Vergadering) en opgenomen in de officiële versie van de Regels van het Schaakspel.
De Nederlandse vertaling luidt:
11.3b Tijdens de wedstrijd is het een speler verboden om een mobiele telefoon, elektronische
communicatiemiddelen of andere apparaten waarop geschaakt of geanalyseerd kan worden in het
spelersgebied bij zich te dragen. Echter, in het wedstrijdreglement mag worden opgenomen dat het is
toegestaan om dergelijke apparaten in een tas van een speler op te bergen, mits het apparaat volledig
is uitgeschakeld. Het is voor een speler niet toegestaan om zonder toestemming van de arbiter een
tas met daarin een dergelijk apparaat bij zich te dragen. Als geconstateerd wordt dat een speler zo'n
apparaat bij zich draagt in het spelersgebied, dan verliest die speler de partij. De tegenstander wint.
Het wedstrijdreglement mag een andere, minder zware straf opleggen. De arbiter mag de speler
verzoeken dat hij zijn kleding, tassen en andere zaken op discrete wijze laat doorzoeken. De arbiter,
of een door de arbiter aangewezen persoon die het onderzoek bij de speler uitvoert, moet van
hetzelfde geslacht zijn als de speler. Als een speler weigert mee te werken aan dit onderzoek, dan
moet de arbiter een straf opleggen overeenkomstig artikel 12.9.
Een belangrijke reden waarom we voor het seizoen 2015-2016 moeten overgaan tot iets strengere
regelgeving is dat de FIDE besloten heeft dat evenementen waarin titelnormen kunnen worden
behaald zich niet mogen beperken tot een waarschuwing bij een geconstateerde overtreding (besluit
bekrachtigd in de FIDE Presidential Board van 11 maart 2015).
Conclusie
De regels ten aanzien van mobiele telefoons in de speelzaal zijn sinds de Bondsraad van 14 juni 2014
internationaal behoorlijk aangescherpt. De huidige reglementstekst in het Competitiereglement voldoet
niet langer, en maakt bijvoorbeeld het behalen van titelnormen niet mogelijk. Toch is er ook

internationaal begrip voor de praktische situatie waarin amateur schakers op weg naar de speelzaal
zich bevinden.
Dat maakt het mogelijk om te komen tot een reglement waarin het dragen van mobiele telefoons
verboden blijft, en - en dit is een duidelijke aanscherping - nu ook bestraft wordt met het verlies van de
partij. Tegelijkertijd kan een mobiele telefoon (mits deze uit staat) gewoon in de speelzaal in de buurt
van de speler worden opgeborgen zonder dat dit tot controles of strafmaatregelen leidt.
Wijzigingsvoorstel artikel 20.5 KNSB Competitiereglement
Hieronder het wijzigingsvoorstel in het KNSB Competitiereglement waarvoor wij goedkeuring vragen
aan de Algemene Vergadering van 13 juni 2015. Dit wijzigingsvoorstel heeft de instemming van de
KNSB Scheidsrechterscommissie. Het voorstel is van toepassing met ingang van het seizoen 20152016. Het bestuur stelt bovendien voor om de onderstaande richtlijn te communiceren aan alle spelers
en arbiters.
Huidig artikel 20.5
20.5
Als ten aanzien van artikel 11.3.b van De FIDE-Regels geconstateerd wordt dat een speler
een mobiele telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen meegenomen heeft naar
het spelersgebied, dan krijgt hij een waarschuwing. De arbiter heeft het recht te onderzoeken
of het apparaat aanstaat. Als een dergelijk apparaat, zonder toestemming van de arbiter, aan
staat, dan verliest die speler de partij, tenzij de arbiter anders beslist.
Voorstel nieuw artikel 20.5
20.5 Tijdens de wedstrijd is het een speler verboden om een mobiele telefoon of andere
elektronische hulpmiddelen bij zich te dragen. Als geconstateerd wordt dat een speler zo'n
apparaat bij zich draagt, dan verliest die speler de partij.
Spelers, ook die arriveren nadat de wedstrijd is begonnen, moeten hun mobiele telefoon of
andere elektronische communicatiemiddelen direct uitzetten en wegleggen voordat zij de eerste
zet doen.
Richtlijn mobiele telefoon in de speelzaal:
 Verboden is het dragen van een mobiele telefoon op het lichaam, in een jas of tas die wordt
meegenomen tijdens een wandeling door de speelzaal of bij bezoek aan het toilet. Een
overtreding van deze regel wordt bestraft met het verlies van de partij.
 Toegestaan is het meenemen van een mobiele telefoon tot in de speelzaal mits deze wordt
uitgeschakeld bij aanvang van de partij. Deze telefoon mag:
- in een tas of jas bewaard worden naast de speeltafel, of hangende op een stoel.
- afgegeven worden aan een niet-spelende teamleider
- afgegeven worden op een algemene verzamelplaats of kluis voor mobiele telefoons
- op de speeltafel liggen

