Concept aanpassingen KNSB-Competitiereglement
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Ter besluitvoering
7 november 2019
19/21018

Gevraagd besluit
Als de uitbreiding van de competitie definitief wordt, dan moeten een aantal zaken in
het reglement aangepast worden.
Hieronder een toelichting op de aanpassingen gevolgd door de uitwerking ervan.
U wordt gevraagd een besluit te nemen over deze aanpassingen.
Toelichting op de aanpassingen
4.2 Cosmetische aanpassing
5
Instroom van nieuwe teams wordt beperkt tot de zesde klasse met de
mogelijkheid tot directe plaatsing in de vijfde klasse als dit indelingstechnisch
uitkomt.
6.4 Door de formulering te wijzigen krijgt de KNSB de keuze een team te vervangen
of niet. In de huidige situatie moet een team soms vervangen worden. Stel dat
dit in een hoge klasse optreedt, dan heeft dit effect op de indeling van alle
eronder gelegen klassen.
6.4.b door deze formulering kunnen voor de hand liggende oplossingen toegepast
worden. Stel er komt een plaats vrij in een noordelijke poule en de eerst
rechthebbende komt uit het zuiden, dan kun je er voor kiezen om een ander
(noordelijk) team te laten promoveren.
7.3 de competitie heeft geen boomstructuur meer, daardoor moeten de aantallen
promovendi en degradanten aangepast worden aan de hoeveelheid
klassegroepen per klasse. Onder het huidige reglement zouden er per
klassegroep twee degradanten zijn. Om de klassen in stand te houden moeten
dan soms derde plaatsen promoveren,
N.B. zie hiervoor ook de alternatieve competitie opzetten aan het einde van
deze toelichting.
11.b de boete voor het laat terugtrekken van teams wordt verlaagd voor de lagere
klassen. Dit zijn de laagste teams van een vereniging, door vertrek van leden is
het lastig in te schatten of een team nog wel of niet levensvatbaar is.
11.2 het aanpassen van de basisopstelling mag voordat de eerste ronde is gespeeld.
12.1 Doordat een speler twee weken lid moet zijn, was een stuk van dit artikel
overbodig geworden.
21.3 Bij een protest, moest dit aangegeven zijn op het wedstrijdformulier. Doordat
het formulier tegenwoordig digitaal doorgegeven wordt, moet een protest op de
wedstrijddag aan het bondsbureau gemeld zijn.
25.4 Het doorgeven van de partijen uit de Meesterklasse is op vrijwillige basis. Teams
uit de Meesterklasse hebben aangegeven dat dit best verplicht mag worden.
27.5 Aangezien er een vrije inschrijving tot de vijfde klasse komt (artikel 5), ligt het
voor de hand dat teams tot de vijfde klasse kunnen inschrijven en niet in de
laagste klasse moeten beginnen.
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Reglementsaanpassingen
Huidig
4.2 b
Nieuw
4.2 b

In de vijfde klasse en lager worden 7 ronden gespeeld gelijk met de 2 e t/m
de 8e ronde van de groepen van tien.
In de vijfde klasse en lager worden 7 ronden gespeeld gelijk met de 2e t/m
de 8e ronde van de hogere klassen.

Huidig
Artikel 5
Tot het deelnemen aan de competitiewedstrijden worden alle teams die het
voorgaande seizoen voor in Nederland gevestigde verenigingen uitkwamen,
toegelaten. Verder worden uit vrije inschrijving achttallen van in Nederland
gevestigde verenigingen toegelaten in de uitbreiding van de vierde klasse en lager.
Vrije inschrijving geschiedt door het team met de gemiddelde rating van de beoogde
spelers door te geven.
Nieuw
Artikel 5
Tot het deelnemen aan de competitiewedstrijden worden alle teams die het
voorgaande seizoen voor in Nederland gevestigde verenigingen uitkwamen,
toegelaten. Verder worden uit vrije inschrijving achttallen van in Nederland
gevestigde verenigingen toegelaten in (naar keuze) vijfde klasse en lager. Indien in
de vijfde klasse geen plaats is om een nieuw team in te delen, wordt dit team
toegevoegd aan de zesde klasse.
Huidig
6.4 handhaaft het bestuur van de KNSB de gemaakte competitie indeling.
Als een team zich terugtrekt voor een maand voor aanvang van de competitie,
maakt het bestuur van de KNSB een nieuwe competitie indeling, waarbij open
gevallen plaatsen ook in lagere klassen worden opgevuld.
a. Deze opvulling geschiedt door het beste niet gepromoveerde team te laten
promoveren. Welk team het beste niet gepromoveerde team is en welk
team het hoogste resultaat heeft behaald, wordt bepaald door het aantal
matchpunten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden. Als dit gelijk
is, beslist het aantal bordpunten gedeeld door het aantal gespeelde
wedstrijden. Als dit ook gelijk is, beslist het aantal bordpunten gedeeld door
het aantal gespeelde wedstrijden met weglaten van het laatste bord van
elke wedstrijd. Als ook dat gelijk is, met weglaten van het één na laatste
bord van elke wedstrijd; en zo verder. Als ook dit geen beslissing brengt,
wordt geloot.
b. Opvulling in de vierde klasse en lager geschiedt door het team uit de
volgende klasse met de hoogste gemiddelde rating, zie artikel 5 (KNSB
augustus-rating voorafgaand aan het seizoen). In de laagste klasse wordt
niet opgevuld, zo nodig worden klassegroepen samengevoegd.
Nieuw
6.4. Als een team zich terugtrekt, maakt het bestuur van de KNSB zo mogelijk een
nieuwe competitie indeling, waarbij open gevallen plaatsen ook in lagere klassen
worden opgevuld.
a. Deze opvulling geschiedt door het beste niet gepromoveerde team te laten
promoveren. Welk team het beste niet gepromoveerde team is en welk
team het hoogste resultaat heeft behaald, wordt bepaald door het aantal
matchpunten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden. Als dit gelijk
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b.

is, beslist het aantal bordpunten gedeeld door het aantal gespeelde
wedstrijden. Als dit ook gelijk is, beslist het aantal bordpunten gedeeld door
het aantal gespeelde wedstrijden met weglaten van het laatste bord van
elke wedstrijd. Als ook dat gelijk is, met weglaten van het één na laatste
bord van elke wedstrijd; en zo verder. Als ook dit geen beslissing brengt,
wordt geloot.
Opvulling in de vijfde klasse en lager geschiedt zo mogelijk op basis van de
criteria beschreven in lid a., maar als een regionale oplossing beter geschikt
is, mag van deze procedure afgeweken worden.

Huidig
7.3. De laagste twee teams in elke groep degraderen. Bij uitsluiting van een team
behoort dit team tot de twee degraderende teams.
Indien er geen lagere groep is, dan degradeert geen team.
Nieuw
7.3. a. De laagste twee teams in elke groep van de tweede klasse en hoger
degraderen. Bij uitsluiting van een team behoort dit team tot de twee
degraderende teams.
b. Het laagste team in elke groep van de derde klasse en lager degradeert. Bij
uitsluiting van een team is dit team het degraderende team.
c. Voor de derde en vierde klasse geldt dat indien in een onderliggende klasse
meer teams promoveren dan er uit een bovenliggende klasse degraderen,
dan degraderen er een aantal voorlaatste plaatsen om dit aantal gelijk te
maken.
d. Indien er geen lagere groep is, dan degradeert geen team.
Huidig
11.1 b.

Nieuw
11.1 b.

Een vereniging, waarvan 1 of meer teams op grond van de resultaten in het
vorige competitieseizoen recht heeft of recht hebben op deelneming aan de
vijfde klasse of lager, wordt geacht deel te nemen, tenzij zij voor 1
augustus aan de competitieleider heeft bericht van dit recht geen gebruik te
maken. Indien een vereniging een team terugtrekt op of na 1 augustus
voorafgaand aan het competitieseizoen, is zij een door de competitieleider
opgelegde boete verschuldigd, waarvan het maximum door de Algemene
Vergadering van de KNSB wordt ingesteld. Bij terugtrekking voor 15
september is het maximum van de boete € 250,-. Bij terugtrekking op of na
15 september is het maximum van de boete € 475,-.
Een vereniging, waarvan 1 of meer teams op grond van de resultaten in het
vorige competitieseizoen recht heeft of recht hebben op deelneming aan de
vijfde klasse of lager, wordt geacht deel te nemen, tenzij zij voor 1
augustus aan de competitieleider heeft bericht van dit recht geen gebruik te
maken. Indien een vereniging een team terugtrekt op of na 1 augustus
voorafgaand aan het competitieseizoen, is zij een door de competitieleider
opgelegde boete verschuldigd, waarvan het maximum door de Algemene
Vergadering van de KNSB wordt ingesteld. Bij terugtrekking voor 15
september is het maximum van de boete € 100,-. Bij terugtrekking op of na
15 september is het maximum van de boete € 200,-.

Huidig
11.2 (laatste stuk) Overtreding van de artikelen b en c wordt door de competitieleider
bestraft met het in mindering brengen van maximaal twee matchpunten per
speler en een door de Algemene Vergadering vast te stellen boete. In de
ingediende opstelling mogen maximaal twee spelers vervangen worden door
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spelers, die niet of in een lager team waren opgesteld. Deze vervanging dient te
geschieden voor de derde ronde.
Nieuw
11.2 Overtreding van de artikelen b en c wordt door de competitieleider bestraft met
het in mindering brengen van maximaal twee matchpunten per speler en een
door de Algemene Vergadering vast te stellen boete. De ingediende opstelling
mag voor aanvang van de eerste ronde gewijzigd worden. Na aanvang van de
eerste ronde mogen maximaal twee spelers vervangen worden door spelers, die
niet of in een lager team waren opgesteld. Deze vervanging dient te geschieden
voor de derde ronde.
Huidig
12.1. In een team mag, behoudens na te noemen uitzonderingen, uitkomen ieder lid,
dat op de wedstrijddatum veertien dagen lid is van de betrokken vereniging en
als zodanig is ingeschreven in de centrale ledenadministratie OLA. De beperking
van veertien dagen geldt niet voor de eerste ronde. Een speler die tijdens de
eerste ronde speelgerechtigd is en tijdens de tweede ronde nog steeds lid is van
de betrokken vereniging, is ook tijdens de tweede ronde speelgerechtigd, ook
als de tweede ronde minder dan veertien dagen na de eerste ronde plaatsvindt.
Nieuw
12.1. In een team mag, behoudens na te noemen uitzonderingen, uitkomen ieder lid,
dat op de wedstrijddatum veertien dagen lid is van de betrokken vereniging en
als zodanig is ingeschreven in de centrale ledenadministratie OLA. De beperking
van veertien dagen geldt niet voor de eerste ronde.
Huidig
21.3. Indien een teamleider het met de beslissing van de leider van de wedstrijd niet
eens is, kan hij daartegen bezwaar maken bij de competitieleider, mits dit
bezwaar uit het uitslagformulier blijkt en mits het bezwaar binnen drie
werkdagen na de wedstrijd schriftelijk of per e-mail wordt toegelicht bij de
competitieleider. De betreffende wedstrijdleider dient binnen een week over de
genomen beslissing schriftelijk of per e-mail te rapporteren aan de
competitieleider. Desgewenst kan de teamleider van de tegenpartij ook binnen
een week na de wedstrijd schriftelijk of per e-mail zijn visie op de
gebeurtenissen geven.
Nieuw
21.3. Indien een teamleider het met de beslissing van de leider van de wedstrijd niet
eens is, kan hij daartegen bezwaar maken bij de competitieleider, mits dit
bezwaar voor 22:00 uur op de dag van de wedstrijd is gemeld bij de
competitieleider en mits het bezwaar binnen drie werkdagen na de wedstrijd
schriftelijk of per e-mail wordt toegelicht bij de competitieleider. De betreffende
wedstrijdleider dient binnen een week over de genomen beslissing schriftelijk of
per e-mail te rapporteren aan de competitieleider. Desgewenst kan de
teamleider van de tegenpartij ook binnen een week na de wedstrijd schriftelijk
of per e-mail zijn visie op de gebeurtenissen geven.
Nieuw
25.4 In de Meesterklasse is de leider van het thuisspelende team verplicht ervoor
zorg te dragen dat binnen drie werkdagen na de speeldag de complete
partijnotatie van alle gespeelde partijen in PGN formaat per e-mail wordt
doorgegeven aan de KNSB.
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Huidig
27.5. In het geval van uitsluiting of terugtrekking van een team, worden de reeds
door dit team gespeelde wedstrijden geannuleerd. In de volgende KNSBcompetitie kan dit team niet uitkomen en daarna kan het slechts inschrijven
voor de laagste klasse.
Nieuw
27.5. In het geval van uitsluiting of terugtrekking van een team, worden de reeds
door dit team gespeelde wedstrijden geannuleerd. In de volgende KNSBcompetitie kan dit team niet uitkomen en daarna kan het slechts inschrijven
voor de vijfde klasse of lager.
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