REGLEMENT N.B.S.B. KAMPIOENSCHAPPEN
1. Algemeen
Artikel 1.1
Kampioenschappen van de NBSB worden onder auspiciën van het NBSB bestuur door een bij
de NBSB aangesloten vereniging, of door de NBSB zelf georganiseerd.
Verenigingen die voor de organisatie van een kampioenschap in aanmerking willen komen,
kunnen zich melden bij de toernooicoördinator van de NBSB.
Artikel 1.2
Indien er zich meer dan één vereniging voor een bepaald kampioenschap aanmeldt, dan
worden door het bestuur van de NBSB de volgende criteria voor toewijzing gehanteerd:
- Locatie / accommodatie
- Bereikbaarheid / parkeergelegenheid
- Organisatie / ervaring / menskracht
- Catering
Bij gelijke geschiktheid met betrekking tot de eerste criteria geven de extra's de doorslag:
- Aanleiding voor de aanvraag (jubilea, nieuwe accommodatie etc)
- Sponsoren
- Eventueel aanvullende activiteiten (nevenprogramma)
Tenslotte speelt spreiding van de kampioenschappen over het gebied ook mee.
Artikel 1.3
NBSB kampioenschappen staan open voor schakers die lid zijn van de NBSB.
Artikel 1.4
De wedstrijden worden geleid door de wedstrijdleider (welke minimaal in het bezit moet zijn
van het diploma “Wedstrijdleider A”) van het toernooi, die is benoemd door het bestuur van
de NBSB.
Hoofdscheidsrechter in beroepszaken: Toernooicoördinator NBSB
Artikel 1.5
Er wordt gespeeld volgens de “Regels van het schaakspel”, vastgelegd door de FIDE in de
officiële Nederlandse vertaling zoals uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave).
Artikel 1.6
Er wordt gespeeld volgens een toernooireglement.
Artikel 1.7
Er mag, behoudens in geval van overmacht, ter beoordeling van de wedstrijdleider van het
toernooi, niet worden afgeweken van de vastgestelde speeldata, tijden en plaats(en).
Deelnemers die om andere dan bovengenoemde redenen niet op de aangegeven speeldata,
tijden en plaats(en) spelen, verliezen hun partij.
Artikel 1.8
Spelers die zich op welke wijze dan ook misdragen, kunnen door de wedstrijdleider worden
bestraft. Wanneer een speler zich grof of bij herhaaldelijk misdraagt, kan zijn partij verloren
worden verklaard en eventueel van verdere deelname aan het kampioenschap worden
uitgesloten.

Artikel 1.9
Spelers, die door een wedstrijdleider van deelname aan een kampioenschap worden
uitgesloten of op andere wijze niet aan hun wedstrijdverplichtingen voldoen, kunnen door het
bestuur van de NBSB voor maximaal twee jaar worden uitgesloten van deelname aan een
kampioenschap van de NBSB.
Artikel 1.10
In bijzondere situaties (bijvoorbeeld bij protesten), kan de wedstrijdleider uit leden van de
toernooiorganisatie, bestuursleden van de NBSB of enkele “deskundige” schakers, een of
meerdere bemiddelaar(s) aanstellen, die gebaseerd op billijkheid, logica en bijzondere
omstandigheden, de wedstrijdleider adviseren, waarna de wedstrijdleider een beslissing
neemt.
Artikel 1.11
Wisselbekers blijven te allen tijde het eigendom van de NBSB

2. Persoonlijk Kampioenschap, Algemeen en Dames
Artikel 2.1
Dit reglement geldt voor het jaarlijks te houden Persoonlijk Kampioenschap van de NBSB.
Artikel 2.2
Het kampioenschap wordt verspeeld over minimaal 6 en maximaal 9 ronden (Zwitsers).
Artikel 2.3
Het speeltempo van de partij (welke het karakter heeft van een “normale partij” van minimaal
2 uur p.p.p.p.) wordt vastgelegd in het toernooireglement.
Artikel 2.4
De winnaar van het persoonlijk kampioenschap is “Kampioen van de N.B.S.B.” en verwerft
het recht tot deelname aan de halve finale van het Nederlands kampioenschap (onder
voorbehoud dat de KNSB deze halve finale definitief op de kalender zet).
De hoogst geëindigde dame is “Dameskampioen van de N.B.S.B.”
(De titel van Dameskampioen en de daarbij behorende geldprijs wordt alleen toegekend als er
tenminste 4 dames aan het kampioenschap hebben deelgenomen)
Artikel 2.5
Bij gelijk eindigen beslist voor de volgorde van de eindstand achtereenvolgens:
a. Het hoogste aantal weerstandspunten
b. Score volgens Sonneborn-Berger
c. Het resultaat van de onderlinge partijen
d. Het lot.
Artikel 2.6
Als twee of meer spelers met een gelijk aantal punten eindigen worden de geldprijzen bij
elkaar opgeteld en verdeeld onder de betrokken spelers.

3. Rapidkampioenschap.
Artikel 3.1
Dit reglement geldt voor het jaarlijks te houden Rapidkampioenschap van de NBSB, op
voorwaarde dat er zich bij de NBSB een vereniging meldt die het kampioenschap wil
organiseren.
Artikel 3.2
Het speeltempo van de partij (welke het karakter heeft van een “rapid partij” van
minimaal 15 en maximaal 30 minuten p.p.p.p.) wordt vastgelegd in het toernooireglement.
Artikel 3.3
De winnaar van het kampioenschap is “Snelschaakkampioen van de N.B.S.B.”

4. Snelschaakkampioenschap.
Artikel 4.1
Dit reglement geldt voor het jaarlijks te houden Snelschaakkampioenschap van de NBSB, op
voorwaarde dat er zich bij de NBSB een vereniging meldt die het kampioenschap wil
organiseren.
Artikel 4.2
Het speeltempo van de partij (welke het karakter heeft van een “snelschaak partij” van
minimaal 5 en maximaal 10 minuten p.p.p.p.) wordt vastgelegd in het toernooireglement.
Artikel 4.3
De winnaar van het kampioenschap is “Snelschaakkampioen van de N.B.S.B.”

5. Open Snelschaakkampioenschap voor clubteams.
Artikel 5.1
Dit reglement geldt voor het jaarlijks te houden Open NBSB Snelschaakkampioenschap voor
clubteams, op voorwaarde dat er zich bij de NBSB een vereniging meldt die het
kampioenschap wil organiseren.
Artikel 5.2
Artikel 1.3. is niet van toepassing
Artikel 5.3
Er wordt gespeeld in één groep, volgens het Zwitsers systeem. Er zijn prijzen voor de beste
teams in de volgende twee klassen:
A- Klasse: KNSB + promotieklasse NBSB
B- Klasse: 1e, 2e en 3e klasse NBSB

Artikel 5.4
Ieder team bestaat uit maximaal 5 spelers, waarbij per wedstrijd 4 spelers opgesteld worden.
Het opstellen van een vooraf opgegeven reserve is toegestaan, mits de onderlinge
bordvolgorde van de vaste spelers niet verandert. De reserve kan alleen op bord 4 spelen.
Artikel 5.5
Het speeltempo van de partij (welke het karakter heeft van een “snelschaak partij” van
minimaal 5 en maximaal 10 minuten p.p.p.p.) wordt vastgelegd in het toernooireglement.

6. Veteranen kampioenschap.
Artikel 6.1
Dit reglement geldt voor het jaarlijks te houden Veteranen kampioenschap van de NBSB, op
voorwaarde dat er zich bij de NBSB een vereniging meldt die het kampioenschap wil
organiseren.
Artikel 6.2
Speelgerechtigd zijn spelers die op 31 december van het jaar waarin het kampioenschap wordt
gehouden de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.
Artikel 6.3
Het kampioenschap wordt verspeeld over minimaal 6 en maximaal 9 ronden (Zwitsers).
Artikel 6.4
Het speeltempo van de partij (welke het karakter heeft van een “rapid partij” van minimaal 15
en maximaal 30 minuten p.p.p.p.) wordt vastgelegd in het toernooireglement.
Artikel 6.5
De winnaar van het persoonlijk kampioenschap is “Veteranen Kampioen van de N.B.S.B.”
Artikel 6.6
Bij gelijk eindigen beslist voor de volgorde van de eindstand achtereenvolgens:
a. Het hoogste aantal weerstandspunten
b. Score volgens Sonneborn-Berger
c. Het resultaat van de onderlinge partijen
d. Het lot.
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