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Reglement Jeugdclubcompetitie 1e klasse A
Artikel 1: Definitie
Dit reglement is een aanvulling op het competitiereglement van de KNSB
Jeugdclubcompetitie en geldt voor de jaarlijks te organiseren wedstrijden in de 1e
klasse A van de jeugdclubcompetitie, tussen de jeugdteams van schaakverenigingen
in de leeftijdscategorieën t/m 20 jaar (A).
Artikel 2: Poules
De competitie bestaat uit een aantal interregionale poules waarin verenigingsteams
uit verschillende regionale bonden uitkomen.
Artikel 3: Coördinator
Per poule is een coördinator verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijden
en de uitvoering van dit reglement. De coördinator wordt door de KNSB benoemd op
voordracht van de betreffende regionale bonden.
Artikel 4: Indeling en werving
De poules worden zo mogelijk geografisch ingedeeld. De coördinator van de poule
schrijft de clubs in het doelgebied aan en stelt de aanmeldingstermijn vast. De
contactgegevens van de clubs worden via het bondsbureau beschikbaar gesteld. Na
de sluitingstermijn stelt de coördinator vervolgens de speeldata, de speeltijden, het
speelschema en de eventuele dagorganisatoren vast.
Artikel 5: Speeltempo
Speeltempo 60 minuten per speler per partij plus 10 seconden extra tijd per zet.
Artikel 6: Spelregels, verzuimtijd en elektronische communicatiemiddelen
De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel, in de
officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave), voor zover
in dit reglement niet anders is bepaald met de volgende toevoegingen:
a)
De verzuimtijd is 30 minuten.
b)
Als ten aanzien van artikel 11.3.b van de FIDE-Regels voor het Schaakspel
geconstateerd wordt dat een speler een mobiele telefoon of een ander
elektronisch communicatiemiddel meegenomen heeft naar het spelersgebied,
dan krijgt die speler 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.
Een speler die arriveert nadat de wedstrijd is begonnen, moet zijn of haar
mobiele telefoon of elektronische communicatiemiddel direct uitzetten en
wegleggen voordat de speler de eerste zet doet.
Artikel 7: Speelsysteem/periode/locaties
Het gekozen speelsysteem, speelperiode, speeltijden en (centrale) locaties kunnen
per poule verschillen mits de genoemde wedstrijden worden gehouden in de periode
van september tot en met juni. De coördinator kan kiezen voor de volgende opties:
7.a Uit- en thuiswedstrijden op de speelavonden bij de betrokken verenigingen;
Standaard aanvangstijd van de wedstrijden is 19.00 uur, tenzij anders
overeengekomen.
7.b Een of meerdere centrale speellocaties in het gebied op zaterdagen;
Aanvangstijden: 10.30 uur, 13.00 uur, 15.30 uur, tenzij anders
overeengekomen.
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De coördinator kiest vervolgens een indelingssysteem dat afgestemd is op het aantal
deelnemende teams en de beschikbare tijdsperiode. De keuze opties zijn:
halve competitie volgens Bergertabel;
hele competitie volgens Bergertabel;
een indeling volgens het Zwitsers systeem;
dubbelrondige tweekamp.
Artikel 8: Aanmelding
8.1 Voor de deelname van een team is een inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte
daarvan wordt jaarlijks vastgesteld per categorie of klasse. De inschrijving van
een team is pas geldig, zodra het voor de categorie of klasse vastgestelde
inschrijfgeld is voldaan.
8.2 De teams zijn verplicht om uiterlijk een week voor aanvang de namen en
relatienummers van minimaal vier spelers in bordvolgorde bekend te maken.
Deze spelers dienen op de opgavedatum als lid geregistreerd te zijn van de
vereniging waarvoor wordt uitgekomen en als zodanig bij de KNSB bekend te
zijn. Als bij de controle blijkt dat de spelers niet op de ledenlijst voorkomen van
de betreffende vereniging worden deze als niet opgegeven beschouwd.
Artikel 9: Opstelling en invallers
9.1 Voor het begin van elke wedstrijd zijn de teamleiders verplicht aan de wedstrijdleider opgave te doen van de namen en de bordvolgorde der spelers.
9.2 De in het speelprogramma eerstgenoemde teams spelen aan de oneven
genummerde borden met zwart, aan de even genummerde borden met wit.
9.3 De teamleider is vrij om per speeldag de bordvolgorde van de spelers te bepalen
met in achtneming van lid 5. Uitgangspunt hierbij is wel dat de sterkste spelers
in principe aan de hogere borden worden opgesteld. Deze volgorde mag die
speeldag echter niet meer gewijzigd te worden.
9.4 Invallers schuiven in op een door de teamleider te bepalen bord. Eenmaal
opgesteld, geldt dezelfde restrictie als bij lid 3.
9.5 Bij de opstelling mag er geen sprake zijn van een verschil in ratingpunten van
200 of meer tussen de spelers die het betreft. Dat wil zeggen de speler met
meer dan 200 ratingpunten meer, dient aan een hoger bord plaats te nemen.
9.6 De opgegeven spelers van een team (de 4 basisspelers) mogen niet in een lager
team uitkomen. Hierbij geldt een 1e team als hoger dan een 2e team resp. 3e
team of meer en een A team hoger dan een C team resp. D team.
9.7 Het is niet nodig om vooraf reserves door te geven. Naast de vier opgegeven
spelers, zijn alle overige actieve leden die aan het leeftijdscriterium voldoen en
op de ledenlijst van de vereniging in ola staan speelgerechtigd (peiling 48 uur
voor aanvang) als invaller en hoeven niet vooraf opgegeven te worden.
Artikel 10: Overtredingen
10.1 Bij overtreding van bepalingen van artikel 8 of 9 wordt de partij steeds verloren
verklaard voor de speler die ten onrechte aan de wedstrijd heeft deelgenomen,
c.q. aan een lager bord heeft gespeeld dan is toegestaan en kan tevens worden
bestraft met een boete.
10.2 Het terugtrekken van een team gedurende de competitie of in de periode tussen
aanmelding en aanvang van de 1e ronde, kan worden bestraft met een boete.
De maximale boete is gelijk aan het inschrijfgeld.
10.3 Een team dat tijdens een wedstrijd aan een bord een reglementaire nul krijgt
wegens het te laat aanwezig zijn van een speler, kan worden bestraft met een
boete per speler per wedstrijd.
10.4 Indien een team niet met tenminste 2 spelers een half uur na het vastgestelde
tijdstip in het speellokaal aanwezig is, wordt het team beschouwd als niet te zijn
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opgekomen. Dat team verliest dan de vastgestelde wedstrijd met 4 - 0 en kan
bovendien worden gestraft met een boete.
10.5 De maximale hoogte van de genoemde boetes in lid 1, 3 en 4 worden aan het
begin van de competitie door de coördinator vastgesteld.
Artikel 11: Bepalingen eindstanden / promotie
11.1 De volgorde aan het einde van de competitiewedstrijden wordt bepaald door het
aantal matchpunten. Als dit gelijk is beslist het aantal bordpunten. Als dit tevens
gelijk is, wordt hun volgorde bepaald door het aantal matchpunten uit de
onderlinge wedstrijd(-en) en als dat ook gelijk is, het aantal bordpunten uit de
onderlinge wedstrijden. Indien er geen onderlinge wedstrijd heeft
plaatsgevonden of als de onderlinge wedstrijd geen beslissing heeft gebracht,
treedt als het om een promotieplaats gaat of om een degradatieplaats, artikel
12.3 in werking. In alle overige gevallen wordt de stand opgemaakt met resp.
het aantal weerstandspunten, resp. Sonneborn-Berger punten en daarna loting.
11.2 De winnaars van elk van de 1e klasse A poules (en eventueel vooraf
aangegeven extra plaatsen) promoveren naar de Promotieklasse A. De
degradanten uit de Promotieklasse A hebben het recht in de eerst volgende
startende 1e klasse A te spelen.
11.3 Als lid 1 geen beslissing brengt, wordt voor de bepaling van de promovendus
van een klasse of voor de bepaling van een degradant, als het om twee teams
gaat een beslissingswedstrijd gespeeld, en als het om drie of meer teams gaat,
een halve competitie gespeeld op een door de coördinator te bepalen locatie en
met een dusdanig speeltempo, dat deze halve competitie in zijn geheel op één
dag gespeeld kan worden. Eindigen de teams wederom gelijk, dan wordt de
uitslag achtereenvolgens vastgesteld op basis van de volgende criteria totdat
een beslissing is gevallen:
de eerste drie borden;
de eerste twee borden;
het eerste bord;
loting.
Artikel 12: Wedstrijdleiding en uitslagen
12.1 De thuisspelende vereniging c.q. dagorganisator is verantwoordelijk voor de
aanstelling van een wedstrijdleider. De wedstrijdleider is beschikt bij voorkeur
over het diploma Scheidsrechter A of hoger.
12.2 De teamleiders zijn verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van de
uitslagen op het wedstrijdformulier; De thuisspelende vereniging c.q.
dagorganisator is verantwoordelijk voor het doorgeven van de uitslagen (zowel
de wedstrijd- als de borduitslagen) via de website (netstand).
Artikel 13: Rating
De wedstrijden worden verwerkt voor de KNSB (jeugd)rating en gepubliceerd op de
KNSB website bij jeugdclubcompetitie.
Artikel 14: Protesten en beroep
14.1 Tegen een beslissing van een wedstrijdleider kan protest worden aangetekend
bij de coördinator van de poule. Het protest moet blijken uit het
wedstrijdformulier en de indiener van het protest dient tevens de betrokken
wedstrijdleider en de teamleider van de tegenpartij ervan op de hoogte te
stellen dat een protest zal worden ingediend. Het protest dient binnen vier
dagen na de wedstrijd schriftelijk worden toegelicht bij de coördinator van de
poule.
De betrokken wedstrijdleider dient binnen vier dagen over de door hem
genomen beslissing schriftelijk te rapporteren aan de coördinator van de poule.
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Desgewenst kan de teamleider van de tegenpartij, ook vier dagen na de
wedstrijd, schriftelijk zijn visie op de gebeurtenissen toelichten bij de
coördinator van de poule.
14.2 De coördinator van de poule neemt in principe binnen vier dagen, na het
verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn, een beslissing welke hij schriftelijk
ter kennis brengt aan de belanghebbenden.
De coördinator van de poule kan zijn beslissingstermijn verlengen indien hij
alvorens te beslissen nog nadere mondelinge of schriftelijke toelichting behoeft.
14.3 Tegen een beslissing van de coördinator van de poule kan beroep worden
ingesteld bij de Jeugdclubcompetitieleider van de KNSB. Dit beroep dient
schriftelijk te worden ingesteld en wel binnen 7 dagen nadat de coördinator van
de poule zijn beslissing heeft meegedeeld. Tegen de beslissingen van de
Jeugdclubcompetitieleider staat geen verder beroep open.

Aldus vastgesteld door de KNSB, 9 mei 2019
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