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KNSB-Ratingreglement
Het ratingreglement van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond bevat de volgende
onderdelen:
A.
Algemene bepalingen
B.
De Ratingcommissie
C.
Ratingevenementen
D.
Overgangs- en slotbepalingen
In dit reglement worden onder spelers en deelnemers ook speelsters en
deelneemsters verstaan.
Deel A: Algemene Bepalingen
Artikel A.1
A.1.1 De Koninklijke Nederlandse Schaakbond (hierna te noemen KNSB) kent een
KNSB-ratingsysteem, aan de hand waarvan de ratings van daarvoor in
aanmerking komende KNSB-leden worden vastgesteld.
A.1.2 het KNSB-ratingsysteem betreft het seniorenrating systeem en het jeugdrating
systeem.
A.1.3 Leden van de KNSB komen in aanmerking voor een rating door deel te nemen
aan wedstrijden waarvan de uitslagen meetellen voor het KNSB-ratingsysteem
(hierna te noemen Ratingevenementen).
A.1.4 In deel C van dit reglement zijn nadere bepalingen met betrekking tot
Ratingevenementen opgenomen.
Artikel A.2
A.2.1 Het KNSB-ratingsysteem beschrijft zowel de Seniorenrating als de Jeugdrating.
Indien in deze tekst gesproken wordt van rating dan worden beide ratings
bedoeld.
A.2.2 Het doel van het KNSB-ratingsysteem is om de prestaties van de in Artikel A.1
genoemde leden uit te drukken in getallen (ratings) die als een objectieve
maatstaf voor de speelsterkte kunnen dienen.
A.2.3 Het KNSB ratingsysteem zoekt nauw aansluiting bij het FIDE ratingsysteem
(ELO-systeem).
A.2.4 De Jeugdrating wordt berekend tot de speler op 1 januari van het lopende jaar
jonger is dan 17.
Artikel A.3
A.3.1 Met het KNSB-ratingsysteem wordt beoogd:
A. een rechtvaardige en evenwichtige samenstelling van deelnemersgroepen
toernooien mogelijk te maken;
B. een leidraad te bieden voor de samenstelling van teams op basis van
speelsterkte;
C. de in artikel A.1 genoemde leden inzicht te verschaffen in de mate van
hun sportieve succes.
Artikel A.4
A.4.1 Het Bestuur van de KNSB bevordert de doelstellingen genoemd in de artikelen
A.2 en A.3.
A.4.2 Het Bestuur van de KNSB draagt zorg voor het openbaar maken van de ratings
door de publicatie van ratinglijsten.
A.4.3 a. Bij spelers die 5 jaar achtereen geen voor de Seniorenrating verwerkte
partijen hebben gespeeld, wordt de invloed van de eigen rating op nieuw
te verwerken partijen kleiner.
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b.

Bij spelers die 3 jaar achtereen geen voor de Jeugdrating verwerkte
partijen hebben gespeeld, wordt de invloed van de eigen rating op nieuw
te verwerken partijen kleiner.

Artikel A.5
A.5.1 Het Bestuur van de KNSB stelt een Ratingcommissie in die belast is met de
uitvoering van de werkzaamheden voor het KNSB ratingsysteem.
A.5.2 In deel B van dit reglement zijn nadere bepalingen met betrekking tot de
Ratingcommissie opgenomen.
Artikel A.6
A.6.1 Het Bestuur van de KNSB stelt de Ratingcommissie de middelen ter
beschikking om naar behoren te functioneren.
A.6.2 De omvang van deze middelen wordt binnen het kader van de begroting door
het Bestuur van de KNSB, gehoord de Ratingcommissie, bepaald en door de
Algemene Vergadering via de goedkeuring van de begroting vastgesteld.
Artikel A.7
In gevallen waarin het KNSB-Ratingreglement niet voorziet beslist het Bestuur van de
KNSB.
Artikel A.8
Het KNSB-Ratingreglement kan te allen tijde door het Bestuur van de KNSB worden
gewijzigd, op voordracht van of gehoord de Ratingcommissie.
Deel B: De Ratingcommissie
Artikel B.1
B.1.1 De in artikel A.5 genoemde Ratingcommissie bestaat uit tenminste vijf en ten
hoogste zeven leden.
B.1.2 Een bestuurslid van de KNSB verenigt zijn bestuurslidmaatschap met het
lidmaatschap van de Ratingcommissie. Hij is tevens voorzitter van de
Ratingcommissie. De voorzitter kan iemand aanstellen tot plaatsvervangend
voorzitter.
B.1.3 Een ander lid van de Ratingcommissie fungeert als ratingcommissaris.
Artikel B.2
B.2.1 Het Bestuur van de KNSB wijst de ratingcommissaris in functie aan.
B.2.2 Voor de in deze functie te verrichten werkzaamheden ontvangt de
ratingcommissaris een vergoeding, waarvan de omvang binnen het kader van
de begroting door het Bestuur van de KNSB, gehoord de Ratingcommissie,
wordt bepaald en door de Algemene Vergadering via de goedkeuring van de
begroting wordt vastgesteld.
B.2.3 Het Bestuur van de KNSB kan te allen tijde de ratingcommissaris uit zijn
functie ontslaan, op voordracht van of gehoord de Ratingcommissie.
Artikel B.3
B.3.1 De overige (vier tot zes) leden van de Ratingcommissie worden benoemd door
het Bestuur van de KNSB.
B.3.2 Het Bestuur van de KNSB benoemt ieder jaar de helft van deze leden van de
Ratingcommissie (twee of drie) voor een tijdperk van twee jaren. Het tijdperk
waarvoor de benoeming geldt begint en eindigt steeds op 1 september van
enig jaar.
B.3.3 Deze leden van de Ratingcommissie kunnen steeds worden herbenoemd.
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B.3.4 Gedurende het tijdvak waarvoor een van deze leden van de Ratingcommissie
is benoemd wordt het lidmaatschap slechts beëindigd door overlijden, of door
ontslag op eigen verzoek door middel van een daartoe strekkende
kennisgeving van het desbetreffende lid aan het Bestuur van de KNSB.
B.3.5 In afwijking van hetgeen in lid 4 vermeld is, wordt het lidmaatschap van het in
artikel B.1, lid 2, genoemde lid ook beëindigd door het beëindigen van het
lidmaatschap van het Bestuur van de KNSB.
B.3.6 Tussentijds ontstane vacatures worden zo spoedig mogelijk door het Bestuur
van de KNSB vervuld. In dat geval geschiedt de benoeming voor het
resterende gedeelte van het tijdvak gedurende welke het afgetreden lid van de
Ratingcommissie lid zou zijn geweest.
Artikel B.4
Het voorzitterschap van de Ratingcommissie is onverenigbaar met het
ratingcommissariaat.
Artikel B.5
De Ratingcommissie heeft tot taak:
A.
de instandhouding en verbetering van het KNSB ratingsysteem te bevorderen;
B.
toezicht te houden op de samenstelling van ratinglijsten;
C.
de procedure van de berekening van de ratings vast te stellen en waar nodig
te wijzigen;
D.
het Bestuur van de KNSB te adviseren in aangelegenheden die samenhangen
met het functioneren van het KNSB ratingsysteem;
E.
individuele klachten te behandelen van personen omtrent de hoogte van
bepaalde ratings;
F.
klachten te behandelen omtrent het al dan niet hanteren van wedstrijden als
Ratingevenement en het al dan niet verwerken van uitslagen van wedstrijden;
Artikel B.6
B.6.1 De voorzitter roept de Ratingcommissie tenminste eenmaal per jaar bijeen en
voorts zo vaak het lid genoemd in artikel B.1, lid 2, of twee andere leden dit
nodig oordelen.
B.6.2 De voorzitter kan personen die geen lid zijn van de Ratingcommissie
uitnodigen een vergadering of een deel van een vergadering bij te wonen.
B.6.3 De commissie kan ook vergaderen per e-mail of andere elektronische
middelen.
Artikel B.7
B.7.1 De ratingcommissaris is belast met de samenstelling van ratinglijsten.
B.7.2 De ratingcommissaris stelt tenminste viermaal per jaar een volledige ratinglijst
samen. De Ratingcommissie doet deze lijst toekomen aan het Bestuur van de
KNSB.
B.7.3 De ratingcommissaris kan zich bij zijn werkzaamheden door anderen doen
bijstaan.
B.7.4 De ratingcommissaris is bij zijn werkzaamheden behalve aan het onderhavige
reglement ook gebonden aan de besluiten van de Ratingcommissie.
B.7.5 De ratingcommissaris brengt de Ratingcommissie verslag uit over de vordering
van zijn werkzaamheden.
Artikel B.8
B.8.1 De Ratingcommissie neemt haar besluiten bij meerderheid van stemmen.
B.8.2 Besluiten kunnen slechts worden genomen indien een meerderheid van de
leden aanwezig is.
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B.8.3 Indien op de vergadering niet een meerderheid van de leden aanwezig is,
wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen twee weken
na de eerste, maar niet binnen een week, welke vergadering beslist, ongeacht
het aantal aanwezigen.
Artikel B.9
B.9.1 De kosten verbonden aan de vervulling van de taak van de Ratingcommissie
worden door de KNSB gedragen.
B.9.2 Hiervoor gelden dezelfde normen als die de KNSB voor vergoeding van
bestuurlijke activiteiten aanlegt.
Deel C: Ratingevenementen
Artikel C.1
Alle door de KNSB, de regionale bonden, verenigingen of particulieren in Nederland
georganiseerde wedstrijden kunnen als Ratingevenement worden erkend, indien ze
voldoen aan de bepalingen die in dit reglement genoemd worden.
Artikel C.2
Een Ratingevenement kan slechts worden erkend indien is voldaan aan de
lidmaatschapsverplichting. We onderscheiden hierbij het volledige lidmaatschap (lid
van een vereniging of persoonlijk lid) en het ratinglidmaatschap. Hierbij geldt het
volgende:
A. Een Ratingevenement georganiseerd door de KNSB of door een regionale
bond kan slechts worden erkend indien alle deelnemers volledig lid zijn.
B. Een Ratingevenement georganiseerd door toernooiorganisaties kan slechts
worden erkend indien alle deelnemers met schaakfederatie = NED volledig
lid of ratinglid zijn.
C. Een Ratingevenement georganiseerd door een vereniging niet zijnde een
toernooiorganisatie (clubcompetitie) kan slechts worden erkend indien alle
deelnemers die buiten de introductieperiode vallen volledig lid zijn. De
introductieperiode houdt in dat er voor (nieuwe) deelnemers vier partijen
voor de rating ter verwerking aangeboden mogen worden, zonder dat de
deelnemer volledig lid is.
Artikel C.3
Indien met toegevoegde tijd per zet wordt gespeeld, dan moet de toegevoegde tijd
per zet minimaal 5 seconden bedragen.
C.3.1 Een wedstrijd kan slechts als Ratingevenement voor de Seniorenrating worden
erkend indien:
A. het wedstrijdreglement niet toestaat dat een partij mag worden
afgebroken, en
B. de toegemeten gemiddelde bedenktijd voor een zet per speler ten
hoogste 4 minuten bedraagt,
en
C de toegemeten bedenktijd per speler voor de eerste 60 zetten
i) indien de gemiddelde rating van de spelers in het evenement >= 1900
is, minimaal 1:45 uur bedraagt, of
ii) indien de gemiddelde rating van de spelers in het evenement < 1900 is,
minimaal 1:30 uur bedraagt.
C.3.2 Een wedstrijd kan slechts als Ratingevenement voor de Jeugdrating worden
erkend indien:
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A.
B.
C.

het wedstrijdreglement niet toestaat dat een partij mag worden
afgebroken, en
de toegemeten gemiddelde bedenktijd voor een zet per speler ten hoogste
4 minuten bedraagt,
en
de toegemeten minimale bedenktijd per speler voor de eerste 60 zetten is
15 minuten

Artikel C.4
Partijen worden alleen verwerkt voor:
A.
spelers die lid zijn van de KNSB, of
B.
spelers met schaakfederatie <> NED en een FIDEid, of
C.
spelers met schaakfederatie <> NED en een bewijs van lidmaatschap van een
door FIDE erkende schaakfederatie, of
D.
spelers die ratinglid zijn van de KNSB.
Artikel C.5
C.5.1 Een wedstrijd kan slechts als Ratingevenement worden erkend indien de
uitslagen binnen een maand na beëindiging van de wedstrijd zijn ingezonden
naar het Bondsbureau van de KNSB en als alle partijen voldoen aan de
voorwaarden van Artikel C.3.
C.5.2 Een wedstrijd die wordt aangeboden voor de Seniorenrating en volgens Artikel
C.3 kan worden erkend voor de Jeugdrating, wordt ook verwerkt voor de
Jeugdrating.
C.5.3 Een wedstrijd die wordt aangeboden voor de Jeugdrating en volgens Artikel
C.3 kan worden erkend voor de Seniorenrating, wordt ook verwerkt voor de
Seniorenrating.
C.5.4 Clubcompetities en club teamcompetities dienen in gedeeltes per ratingperiode
gerapporteerd te worden.
C.5.5 De ratingcommissaris kan besluiten de in lid 1 genoemde termijn van een
maand te verlengen.
C.5.6 De uitslagen van de wedstrijd dienen te zijn weergegeven in een voor
verwerking (codering) geschikte vorm.
C.5.7 De Ratingcommissie kan nadere instructies vaststellen ten aanzien van de voor
verwerking (codering) geschikte vorm.
Artikel C.6
C.6.1 In eerste instantie beslist de ratingcommissaris of de in artikel C.3. genoemde
wedstrijden als Ratingevenement worden erkend.
C.6.2 De ratingcommissaris kan besluiten om uitslagen te verwerken van
wedstrijden die niet volgens artikel C.5 zijn ingezonden.
Artikel C.7
De organisatie van een Ratingevenement krijgt bericht dat de wedstrijd is erkend als
Ratingevenement en dat is voldaan aan alle voorwaarden van Artikel C.3.
Artikel C.8
C.8.1 a. Partijen tellen voor een speler zonder rating alleen mee voor de
Seniorenrating als tenminste een van de spelers een rating heeft.
b. Partijen tellen voor een speler zonder rating alleen mee voor de
Jeugdrating als
i. tenminste een van de spelers een rating heeft of
ii. minstens één van de spelers zonder rating tegen tenminste drie
ratinghouders heeft gespeeld.
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C.8.2 a.

Partijen tellen voor een speler met rating mee voor de Seniorenrating
alleen als zijn tegenstander een Seniorenrating of, FIDE-rating heeft.
b. Partijen tellen voor een speler mee voor de Jeugdrating als
i. zijn tegenstander een rating heeft of
ii. zijn tegenstander zonder rating tegen tenminste drie ratinghouders
heeft gespeeld.
C.8.3 Zowel voor de Senioren als de Jeugdrating worden de uitslagen van
buitenlandse wedstrijden alleen voor spelers met schaakfederatie NED
verwerkt indien deze ook voor de FIDErating verwerkt en beschikbaar gesteld
zijn.
Artikel C.9
C.9.1 De uitslagen van alle partijen die in een Ratingevenement zijn gespeeld
worden verwerkt, met inbegrip van reglementaire uitslagen op grond van niet
opkomen in de tweede of latere zitting en met inbegrip van uitslagen van
spelers die het toernooi voortijdig hebben beeindigd.
C.9.2 Niet verwerkt worden uitslagen van partijen waarin geen van beide spelers een
eerste zet heeft gedaan of waarin uitsluitend wit een eerste zet heeft gedaan.
C.9.3 Indien na afloop van een partij de uitslag alsnog wordt gewijzigd wegens
gebleken onregelmatigheden, dan geldt de later vastgestelde uitslag, tenzij de
onregelmatigheid uitsluitend bestond in de ongerechtigdheid van een der
spelers om aan de betrokken wedstrijd deel te nemen.
Artikel C.10
C.10.1 Verzoeken tot correctie van de rating, kunnen worden ingediend bij de
Ratingcommissaris.
C.10.2 Verzoeken tot correctie van de rating worden uitsluitend behandeld indien deze
betrekking hebben op de laatst gepubliceerde Ratinglijst en zijn ingediend
binnen één maand na publicatie.
C.10.3 De Ratingcommissaris beslist binnen één maand over een ingediend
correctieverzoek.
Artikel C.11
C.11.1 Tegen het al dan niet erkennen van wedstrijden als Ratingevenement, het al
dan niet verwerken van uitslagen van wedstrijden en het al dan niet toekennen
van correctieverzoeken, kan beroep worden ingesteld bij de Ratingcommissie.
C.11.2 De Ratingcommissie beslist binnen twee maanden over een ingediend
beroep.
C.11.3 De beslissingen van de Ratingcommissie hieromtrent zijn bindend. Tegen de
beslissingen van de Ratingcommissie staat geen verder beroep open.
Deel D: Overgangs en Slotbepalingen
Artikel D.1
Dit reglement kan worden aangehaald als 'KNSB Ratingreglement'.
Artikel D.2
Dit reglement treedt in werking op 21 mei 2016, op welke datum het op 12 december
2011 vastgestelde 'KNSB Ratingreglement' vervalt.

Aldus vastgesteld door het Bestuur van de KNSB in zijn vergadering op 21 mei 2016.
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