Reglement Bekercompetitie
Artikel 1
De NBSB organiseert jaarlijks wedstrijden om de NBSB-Beker A en NBSBBeker B. De leiding van deze wedstrijden berust bij de competitieleider van de
NBSB (CL). Hij is belast met de uitvoering en de handhaving van dit reglement
en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen. Bij ontstentenis van
de CL wordt zijn functie waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen
plaatsvervanger.
Artikel 2
Tot deelname is gerechtigd een team van elke vereniging, die aangesloten is bij
de NBSB. Een verenging is gerechtigd om zowel een team in te schrijven voor
de NBSB-Beker A competitie als voor de NBSB-Beker B competitie.
Artikel 3
De teams bestaan uit 4 spelers. De teams dienen door de verenigingen vóór de
2e vrijdag van september te worden aangemeld.
Artikel 4
Het bestuur kan een team voor de volgende competitie uitsluiten als dat team
zonder geldige reden, zulks ter beoordeling van het bestuur, door de vereniging
uit de lopende competitie wordt teruggetrokken.
Artikel 5
De wedstrijden worden gespeeld in de periode oktober t/m mei volgens een
afvalsysteem (het winnende team gaat over naar de volgende ronde, het
verliezende team valt af). De teamleiders dienen onderling een speeldatum
overeen te komen, gelegen voor de laatste dag van het door de CL vooraf
vastgestelde schema. Is dit niet mogelijk, dan wordt gespeeld op de laatste
clubavond/middag van het thuisspelende team in de vooraf door de CL
vastgestelde periode.
Artikel 6
De teams worden door de CL zoveel mogelijk regionaal ingedeeld. Indien het
aantal deelnemende teams niet een macht van 2 wordt, worden zoveel
voorwedstrijden vastgesteld als nodig is om het aantal teams terug te brengen tot
een macht van 2. Welke teams voorwedstrijden spelen, wordt bepaald door
loting.

Artikel 7
De winnaar van de NBSB-Beker A krijgt tijdens de Algemene ledenvergadering
de Prof. Dr. F. Stumpers trofee uitgereikt. Deze trofee is een wisselbeker die te
allen tijde het eigendom is van de NBSB.
Artikel 8
Om tot spelen gerechtigd te zijn dient een speler op de wedstrijddatum minimaal
2 weken lid te zijn van de betrokken vereniging. De begindatum die bij de
betreffende speler in OLA staat, is leidend.
Artikel 9
1. Voor de NBSB-Bekercompetitie mogen alle spelers uitkomen behalve de
spelers die als vaste speler zijn opgegeven in de Meesterklasse of 1 e t/m 3e
klasse van de KNSB-competitie.
2. Een speler mag niet meer dan driemaal in de 3e klasse of hoger van de
KNSB-zaterdagcompetitie hebben gespeeld.
3. Spelers die uitkomen in de NBSB-Beker B moeten naast lid 1 en 2, ook een
rating hebben die lager of gelijk is aan 1700. Hiervoor wordt de KNSBrating gebruikt per 1 augustus voorafgaand aan het seizoen. Deze rating blijft
het hele seizoen leidend.
Artikel 10
1. De bekercompetities worden als een aparte competitie beschouwd.
2. Spelers mogen gedurende een zelfde seizoen slechts voor één vereniging
uitkomen. Bepalend is de door een speler eerst gespeelde wedstrijd in een
competitie-seizoen. Een speler mag in een zelfde ronde (of in een ronde die
als zodanig bedoeld is) slechts éénmaal voor zijn vereniging uitkomen.
3. Bij tweemaal uitkomen is de eerste wedstrijd geldig.
Artikel 11
1. Wanneer een niet-gerechtigde speler aan een competitiewedstrijd deelneemt,
wordt de behaalde score van deze partij afgehaald van de totaalscore van het
team en bijgeteld bij de totaalscore van de tegenpartij; zijn vereniging wordt
beboet met € 15 per overtreding. Niet-speelgerechtigdheid is strafbaar indien
deze binnen 25 dagen of tenminste voor de volgende ronde wordt
geconstateerd.
2. Niet-speelgerechtigdheid wordt binnen 7 dagen na de constatering
schriftelijk of elektronisch medegedeeld aan de betrokken vereniging.

Artikel 12
Het speeltempo bedraagt voor de bekercompetitie 40 zetten in 1½ uur. Na de
tijdcontrole krijgen beide spelers ¼ uur extra bedenktijd (met behoud van de
gespaarde tijd) voor de rest van de partij.
Artikel 13
De wedstrijd wordt gewonnen door het team dat de meeste bordpunten heeft
behaald. Indien
de teams evenveel bordpunten hebben, wordt de uitslag bepaald door de eerste
drie borden,
daarna door de eerste twee borden en tenslotte door het eerste bord. Bij vier
remises dient te
worden geloot; verenigingen kunnen echter vooraf afspreken, dat in dat geval
loten door
vluggeren vervangen wordt. Dit dient men vooraf aan te tekenen op het
wedstrijdformulier.
De resultaten van het vluggeren dienen ook te worden vermeld op het
wedstrijdformulier.
Artikel 14
1. De verzuimtijd is 60 minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip.
2. Indien een team niet met tenminste 3 spelers een uur na het vastgestelde
aanvangstijdstip in het speellokaal aanwezig is, geldt de wedstrijd als niet
gespeeld.
3. De wedstrijd wordt voor het niet-opgekomen team, verloren verklaard.
Daarbij krijgt de vereniging een geldboete van € 30, terwijl bovendien de
door de tegenpartij gemaakte kosten moeten worden vergoed.
4. Het verloren verklaren van de wedstrijd en de boete worden niet opgelegd
indien de vereniging ten genoegen van de CL overmacht kan aantonen. De
wedstrijd moet dan alsnog worden gespeeld. De CL beoordeelt dit en stelt
plaats en datum vast.
Artikel 15
De vereniging die een team uit de lopende competitie terugtrekt kan een boete
worden opgelegd van € 30 ter beoordeling van de CL.
Artikel 16
Van het NBSB-competitiereglement zijn de volgende artikelen van toepassing:
- Artikel 1 en 4
- Artikel 5 t/m 7
- Artikel 23 t/m 34

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de NBSB gehouden in
Tilburg op 28 september 2018.

