
Reglement NBSB Kampioenschappen 
Scholieren & Studenten 

(versie 2021-2022) 

 
Artikel 1: Categorieën 

a. Dit reglement geldt voor de jaarlijks te organiseren NBSB kampioenschappen Scholieren 

& Studenten. Er wordt individueel gespeeld in de navolgende categorieën: 

Scholieren: jeugd t/m 18 jaar  Studenten: jeugd & senioren t/m 25 jaar 

b. Bij voldoende deelnemers spelen de categorieën apart. Wanneer er te weinig deelnemers 

zijn voor twee verschillende speelgroepen worden de categorieën samengevoegd. De 

(hoofd)wedstrijdleider bepaalt dit in overleg met de organisator. 

 

Artikel 2: Spelregels 

De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel in de officiële 

vertaling, uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave) met de volgende bepalingen en 

aanvullingen:  

a) Er wordt volgens de normale wedstrijdregels van de FIDE gespeeld. 

b) De verzuimtijd is 50 minuten.  

c) Ten aanzien van artikel 11.3 van de FIDE-Regels voor het Schaakspel: Tijdens de wedstrijd 

is het een speler verboden om een mobiele telefoon of andere elektronische 

communicatiemiddelen bij zich te dragen. Als geconstateerd wordt dat een speler zo'n 

apparaat bij zich draagt, dan verliest die speler de partij. Spelers, ook die arriveren nadat 

de wedstrijd is begonnen, moeten hun mobiele telefoon of andere elektronische 

communicatiemiddelen direct uitzetten en wegleggen voordat zij de eerste zet doen. 

 

Artikel 3: Speelronden 

Het aantal ronden voor de categorieën Scholieren en Studenten is 7, tenzij het aantal 

deelnemers per categorie minder is dan 8. De wedstrijdleider bepaalt in deze gevallen in 

overleg met de organisator hoeveel ronden er gespeeld worden. 

 

Artikel 4: Indeling 

a) De indeling vindt plaats volgens het Zwitsers systeem 

b) Indien het aantal deelnemers in een leeftijdsgroep te klein is om de indeling volgens het 

Zwitsers systeem te maken, bepaalt de hoofdwedstrijdleider welk indelingssysteem 

gehanteerd wordt. 

 

 

 

 



Artikel 5: Speeltempo 

Het speeltempo bedraagt voor de categorieën Scholieren en Studenten: 50 minuten met vanaf 

de eerste zet een bijtelling van 10 seconden per zet.  

 

Artikel 6: Bepaling stand 

De eindrangschikking wordt allereerst op basis van wedstrijdpunten opgemaakt. Als twee of 

meer spelers in een van de categorieën met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen, dan is 

het volgende van toepassing: 

i. Onderlinge wedstrijd(en); geldt alleen als deze volledig gespeeld zijn;  

ii. Meeste weerstandspunten (‘wp’ of ‘Buchholz’);  

iii. Hoogste Sonneborn Berger-score (‘SB’); 

iv. Alfabetische volgorde 

 

Artikel 7: Wedstrijdleider  

De (hoofd)wedstrijdleider is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het 

beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen welke zich ter plaatse mochten voordoen. 

 

 

 


