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Artikel 1: Definitie
Dit reglement geldt voor de Nederlandse Kampioenschappen voor Jeugdteams van
regionale bonden in de leeftijdscategorieën t/m 20 jaar (A), t/m 16 jaar (B), t/m 14
jaar (C), t/m 12 jaar (D) en t/m 10 jaar (E).
Artikel 2: Datum en organisatie
De KNSB stelt bijtijds doch uiterlijk een jaar voor aanvang van het kampioenschap
vast:
de regionale bond of organisatie die het kampioenschap gaat organiseren.
de datum van het kampioenschap.
de hoofdscheidsrechter.
Artikel 3: Teamsamenstelling
Een team in elke categorie telt 4 spelers. Een bond kan slechts één team per
categorie inschrijven, waardoor het maximum aantal spelers uit één bond 20 is.
Uitzondering is de organiserende bond, die in het belang van het toernooi
bijvoorbeeld door uitval van een team of door een laag aantal inschrijvingen in een
bepaalde categorie, het recht heeft om een extra team per categorie in te schrijven.
De namen (voor- en achternaam) van de spelers alsmede de bordvolgorde en de
naam van de teamleider / contactpersoon dienen gelijk met de aanmelding bekend
gemaakt te worden. Het is tevens mogelijk om als deelnemende bond voor slechts
een, twee, drie of vier categorieën een team in te schrijven.
Artikel 4: Volgorde en reserves
De spelers en reserves mogen slechts in de bij de aanmelding aangegeven volgorde
van speelsterkte in het team opgesteld worden. Dat wil dus zeggen dat een
reservespeler altijd aan het vierde bord in de betreffende categorie moet worden
opgesteld; meerdere reservespelers in de betreffende categorie aan de onderste
borden in de opgegeven volgorde. Spelers van de lagere categorie gelden als
reservespeler voor het team in een hogere categorie.
Artikel 5: Inschrijfgeld
Er is geen inschrijfgeld verschuldigd tenzij daarvan minimaal één jaar voorafgaand
aan het kampioenschap na overleg met de KNSB melding is gemaakt. De
deelnemende teams dragen daarentegen de eigen reiskosten en verblijfskosten
tijdens het toernooi (bv lunch).
De organisatie zorgt dat minimaal 6 weken voorafgaand aan het toernooi de
uitnodigingen met alle benodigde gegevens aan de regionale bonden worden
verzonden. De deelnemers melden zich uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het
kampioenschap. De organisatie zorgt voor publicatie van de uitslagen en verzorgt een
verslag.
Artikel 6: Aantal ronden
Er worden in alle categorieën vijf ronden volgens het Zwitserse systeem per categorie
gespeeld. Dit houdt in dat per categorie zoveel mogelijk tegen verschillende regionale
bonden wordt gespeeld.
Artikel 7: Speeltempo
De speeltijd in alle categorieën is 15 minuten per speler per partij met vanaf de
eerste zet een bijtelling van 10 seconden per zet.
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Artikel 8: FIDE-Regels
De partijen worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor Rapidschaak (aanhangsel
A) met de volgende toevoegingen:
a.
A4 is van kracht voor de hele partij.
b.
De verzuimtijd is 10 minuten;
c.
Als ten aanzien van artikel 11.3.2 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 8: Punten
Voor een gewonnen partij wordt aan de winnaar een punt toegekend. Voor een
remise partij krijgen spelers een half punt.
Artikel 9: Eindstand
1.
Algemeen Kampioen is het team dat de meeste matchpunten behaalt in alle
leeftijdscategorieën tezamen. Indien een bond meerdere teams per categorie
heeft ingeschreven volgens de uitzondering van artikel 3, geldt alleen de score
van het best presterende team in die categorie.
Eindigen één of meer teams met hetzelfde aantal matchpunten, dan gelden de
volgende regels:
1.1. Het team dat de meeste bordpunten tezamen heeft behaald;
1.2. het team dat in categorie A t/m D tezamen, respectievelijk in categorie A
t/m C, in categorie A en B, danwel in categorie A, de meeste bordpunten
heeft behaald;
1.3. het team dat aan de eerste drie borden in categorie A t/m E tezamen,
respectievelijk aan de eerste twee borden of aan het eerste bord, de meeste
bordpunten heeft behaald;
1.4. loting.
2.
Kampioen in een leeftijdscategorie is het team dat de meeste matchpunten
behaalt in die leeftijdscategorie. Eindigen op enige plaats één of meer teams
met hetzelfde aantal punten, dan gelden voor het toekennen van de
plaatsvolgorde de volgende regels:
2.1. het team dat de meeste bordpunten heeft behaald;
2.2. het team dat aan de eerste drie, respectievelijk twee en een bord(en) de
beste score heeft behaald;
2.3. loting.
Artikel 10: Titels
Het team dat kampioen wordt in alle leeftijdscategorieën tezamen verkrijgt de titel
"Hutton-Kampioen van de regionale bonden van Nederland" (onder toevoeging van
het betreffende jaar). Het team dat in een categorie het hoogste eindigt verkrijgt de
titel "Kampioen van de regionale bonden van Nederland" (onder toevoeging van
leeftijdscategorie en het betreffende jaar).
Artikel 11: Prijzen
De organisatie stelt individuele prijzen voor de spelers voor de drie hoogst geëindigde
teams in elke categorie ter beschikking alsmede een teamprijs voor het winnende
team overall.
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Artikel 12: Wedstrijdleiding
De organisatie stelt een hoofdwedstrijdleider en voldoende wedstrijdleiders aan, nodig
voor een goed verloop van het kampioenschap.
Artikel 13: Protesten
Opmerkingen, protesten, klachten, vermeende onrechten dienen schriftelijk aan de
hoofdwedstrijdleider kenbaar gemaakt te worden, die ter plaatste uitspraak doet.
Artikel 14: Beroep
Tegen een beslissing van de hoofdwedstrijdleider kan protest worden aangetekend bij
de Hoofdscheidsrechter in Beroepszaken, die bindend uitspraak doet. Elk protest dient
binnen 7x24 uur schriftelijk te worden gezonden p/a het Bondsbureau van de KNSB
onder gelijktijdige toezending van een kopie aan de betrokken teamleiders.
Artikel 15: Ratingverwerking
De wedstrijden worden voor de KNSB-jeugdrating verwerkt. De hoofdwedstrijdleider
is verantwoordelijk voor een tijdige aanlevering van de rapportages.
Aldus vastgesteld door de KNSB, 12 oktober 2018
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