
Reglement Bekercompetitie 

 

Gespeeld wordt volgens het competitiereglement van de NBSB met de navolgende 

uitzonderingen. 

 

Van elke vereniging die in de NBSB uitkomt, is één team van vier spelers gerechtigd om aan 

de bekercompetitie deel te nemen. Spelers moeten ten tijde van de bekerwedstrijd gerechtigd 

zijn uit te komen voor de NBSB-zaterdagcompetitie. 

 

De wedstrijden worden gespeeld volgens afvalsysteem. De winnaar gaat een ronde verder, de 

verliezer valt af. 

 

Het speeltempo bedraagt 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. 

 

De uitslag dient binnen 24 uur na het beëindigen van de wedstrijd ingevuld te zijn op 

wedstrijdformulier die online op de NBSB-site staat. 

 

De CL verzorgt de loting. 

 

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. 

 

Voor de bekercompetitie wordt door de NBSB géén reiskostenvergoeding betaald. 

 

De Winnaar van de NBSB-beker wordt ingeschreven voor de wedstrijden om de KNSBbeker. 

 

De winnaar van de NBSB-beker krijgt tijdens de Algemene ledenvergadering de Prof. Dr. F. 

Stumpers trofee uitgereikt. Deze trofee is een wisselbeker en blijft te allen tijde het eigendom 

van de NBSB. 

 

Spelers die ook aan de zaterdagcompetitie deelnemen, mogen niet voor een andere vereniging 

Bekercompetitie spelen.  

 

In onvoorziene gevallen beslist de CL, tegen wiens beslissing beroep bij de CvB van de 

NBSB mogelijk is. 

 

Waalwijk, 10 september 2004 


