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Reglement van de Scheidsrechterscommissie
Artikel 1. Samenstelling
1.a. De Scheidsrechterscommissie bestaat uit 5 leden:
1.b. de competitieleider van de KNSB;
1.c. een door de Commissie Kadervorming aan te wijzen lid van de Commissie
Kadervoming;
1.d. drie door het bestuur van de KNSB aan te wijzen Internationaal Arbiters;
Artikel 2. Duur benoeming
2.a. Behalve de competitieleider van de KNSB worden de leden van de
Scheidsrechterscommissie aangewezen dan wel gekozen voor een termijn van
drie jaar. Na het einde van deze termijn kan ieder aangewezen lid in dezelfde
hoedanigheid maximaal twee maal worden herbenoemd. Indien de eerste
termijn korter dan twee jaar heeft geduurd, is herbenoeming voor een derde
maal mogelijk.
2.b. Indien de competitieleider van de KNSB als zodanig aftreedt, vervalt zijn
lidmaatschap van de Scheidsrechterscommissie. Indien het door de Commissie
Kadervorming aangewezen lid aftreedt als lid van de Commissie Kadervorming,
vervalt zijn lidmaatschap van de Scheidsrechterscommissie.
2.c. Daarnaast wordt het lidmaatschap van de Scheidsrechterscommissie slechts
tussentijds beëindigd door overlijden of door ontslag op eigen verzoek middels
een daartoe strekkende kennisgeving van het desbetreffende lid aan het bestuur
van de KNSB.
Artikel 3. Rooster van aftreden
3.a. Per 1 oktober 2004 (en per 1 oktober 2007 etc.) treedt een door het bestuur
aangewezen Internationale Arbiter af.
3.b. Per 1 oktober 2005 (en per 1 oktober 2008 etc.) treedt de tweede door het
bestuur aangewezen Internationale Arbiter af.
3.c. Per 1 oktober 2006 (en per 1 oktober 2009 etc.) treedt de derde door het
bestuur aangewezen Internationale Arbiter af.
3.d. Indien een lid van de Scheidsrechterscommissie tussentijds aftreedt, loopt de
termijn van zijn opvolger tot het moment waarop de termijn van het tussentijds
aftredende lid zou eindigen.
Artikel 4. Voorzitter
De competitieleider van de KNSB is voorzitter van de Scheidsrechterscommissie.
Artikel 5. Taak
5.a. De Scheidsrechterscommissie heeft de volgende taken:
5.b. het beoordelen van wedstrijdleiders;
5.c. het verrichten van activiteiten die de kwaliteit van de in Nederland werkzame
wedstrijdleiders kunnen verhogen, waaronder het bewaken van het
licentiesysteem voor wedstrijdleiders, en het adviseren van de Commissie
Kadervorming ten aanzien van de inhoud van de wedstrijdleidersopleidingen;
5.d. het bevorderen van de doorstroming van daarvoor geschikte Nationale Arbiters
naar Internationaat Arbiter en het adviseren van het KNSB-bestuur bij
aanvragen voor de titel Internationaal Arbiter;
5.e. het vertalen van door de FIDE vastgestelde reglementen in het Nederlands, het
becommentariëren van door de FIDE voorgestelde reglementswijzigingen en het
adviseren van het KNSB-bestuur daarin, en het doen van voorstellen tot
wijziging van in Nederland geldende reglementen;
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5.f.

het behandelen van aan de Scheidsrechterscommissie voorgelegde vragen
inzake de FIDE-regels voor het Schaakspel of de toepassing van het Zwitsers
systeem;
5.g. het beoordelen en goedkeuren van computerprogramma's voor het Zwitsers
systeem;
Artikel 6. Aanvragen Internationaal Arbiter
Aanvragen voor de titel Internationaal Arbiter en FIDE Arbiter worden, alvorens door
het KNSB-bestuur bij de FIDE te worden ingediend, voor advies voorgelegd aan de
Scheidsrechterscommissie, tezamen met de bijbehorende rapporten. Wanneer een
van de leden van de Scheidsrechterscommissie bedenkingen heeft, wordt er een
vergadering uitgeschreven waar de aanvraag wordt behandeld. De
Scheidsrechterscommissie beoordeelt of de bijgevoegde stagerapporten voldoen aan
de door de FIDE gestelde eisen. Wanneer het KNSB-bestuur het advies van de
Scheidsrechterscommissie niet volgt, doet het hiervan schriftelijk en gemotiveerd
mededeling aan de Scheidsrechterscommissie.
Artikel 7.
Tot de in artikel 5.e. bedoelde reglementen behoren in ieder geval de FIDE-regels
voor het Schaakspel (Laws of Chess) met bijbehorende bijlagen, de Tournament Rules
en de Regulations for Swiss Tournaments.
Artikel 8 Zwitsers systeem
De Scheidsrechterscommissie wijst in gevallen dat een computerprogramma voor het
Zwitsers systeem wordt voorgelegd, een of meer deskundigen aan die het programma
beoordelen. Wanneer het in orde wordt bevonden, mag de desbetreffende versie het
etiket "Goedgekeurd door de Scheidsrechterscommissie" voeren.

Artikel 9. Licenties
9.1. Wedstrijdleiders die een bepaald door de Commissie Kadervorming afgegeven
diploma bezitten, hebben automatisch de bij dat diploma behorende door de
Commissie Kadervorming verleende licentie om bepaalde wedstrijden te leiden.
9.2. De Scheidsrechterscommissie is bevoegd om aan een wedstrijdleider deze
licentie te ontnemen als is gebleken dat het functioneren van deze
wedstrijdleider onvoldoende is.
9.3. Een licentie kan alleen worden ontnomen op een vergadering waarvoor de
betrokken wedstrijdleider minimaal twee weken tevoren is opgeroepen om te
worden gehoord.
9.4. Het besluit tot het ontnemen van een licentie wordt aan de betreffende
wedstrijdleider schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld. Een afschrift van deze
mededeling wordt aan de Commissie Kadervorming verzonden.
9.5. De wedstrijdleider is bevoegd een schriftelijk verzoek tot heroverweging van een
dergelijk besluit aan de Scheidsrechterscommissie te zenden.
Artikel 10. Vergaderingen
De Scheidsrechterscommissie behandelt zaken per e-mail, zonodig worden zij bij
elkaar geroepen.
Artikel 11. Stemmingen
11.1. Besluiten tot het ontnemen van licenties worden genomen met een
gekwalificeerde meerderheid van 2/3 van de aanwezige leden in een
vergadering waarin minimaal 5 leden aanwezig zijn. Een blanco stem geldt als
een tegenstem.
11.2. Alle overige besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen zonder quorumvereiste.
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Artikel 12. Slotbepaling
Dit reglement treedt in werking, zodra het door het bestuur van de KNSB is
goedgekeurd.

Aldus vastgesteld door het Bestuur van de KNSB op 5 november 2007.
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