Reglement Persoonlijke NBSB
Kampioenschappen E
(versie 2021-2022)

Artikel 1: Categorieën
Dit reglement geldt voor de jaarlijks te organiseren persoonlijke NBSB kampioenschappen E
categorie. Er wordt gespeeld in de navolgende leeftijdscategorieën:
Ej: jeugd t/m 10 jaar
Em: meisjes t/m 10 jaar
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. Aanhangsel A is niet
van kracht.
b) Voorts wordt artikel 7.5.5 niet toegepast. Dat betekent dat een onreglementaire zet zoals
beschreven in artikel 7.5 niet tot verlies van de partij zal leiden, maar de partij wordt
vervolgd vanaf de laatste reglementaire zet.
c) De verzuimtijd is 15 minuten.
d) Indien een speler nog niet kan noteren kan dispensatie aangevraagd worden. Wanneer
de dispensatie verleend wordt krijgt de speler 5 minuten in mindering op zijn/ haar
bedenktijd.
e) Als ten aanzien van artikel 11.3 van de FIDE-Regels voor het Schaakspel geconstateerd
wordt dat een speler een mobiele telefoon of een ander elektronische
communicatiemiddel meegenomen heeft naar het spelersgebied, dan krijgt die speler
een waarschuwing. De arbiter heeft het recht te onderzoeken of het apparaat aanstaat.
Als een dergelijk apparaat, zonder toestemming van de arbiter, aan staat, dan verliest die
speler de partij, tenzij de arbiter anders beslist.
Artikel 3: Speelronden
Het aantal ronden voor de categorieën Ej en Em 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 Ej en Em: 20 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.
Beslissingswedstrijden (indien van belang voor NK plaatsen)
v.
Alfabetische volgorde
Artikel 7: Procedure beslissingswedstrijden
1. De procedure bij de beslissingswedstrijden is afhankelijk van het aantal betrokken spelers.
a. Twee spelers: er wordt een beslissingsmatch gespeeld van 2 partijen met een speeltempo van
5 minuten per speler aangevuld met 3 seconden extra tijd per zet. Indien deze match gelijk
eindigt, dan start na een pauze van 10 minuten en een nieuwe loting om de kleur een nieuwe
serie snelschaakpartijen, met dien verstande, dat de eerste winstpartij de match onmiddellijk
beëindigt en de winnaar van de match bekend is. Bij deze serie snelschaakpartijen wordt na
iedere serie van 2 partijen opnieuw geloot om de kleur. Het speeltempo voor deze 'sudden
death' snelschaakpartijen bedraagt: wit 4 minuten, en zwart 5 minuten beide aangevuld met
3 seconden per zet.
b. Drie of meer spelers: er wordt een enkelrondige competitie gespeeld met een speeltempo van
5 minuten per speler aangevuld met 3 seconden extra tijd per zet. Bij een gelijk aantal
wedstrijdpunten wordt de rangschikking bepaald door
i.
het onderling resultaat
ii.
de hoogste SB-score.
Als er dan nog geen beslissing is gevallen, wordt na een pauze van 10 minuten de procedure
herhaald volgens (a) of (b), met dien verstande dat er in situatie (a) meteen gespeeld wordt
met het tempo volgens ‘sudden death’, en dat er in situatie (b) na elke enkelrondige competitie
spelers kunnen afvallen en een nieuwe procedure volgens (a) of (b) kan worden gestart. Indien
nodig wordt er slechts voor elke ‘onevengenummerde halve competitie’ om de kleurverdeling
geloot; de evengenummerde is tegengesteld aan eerstgenoemde als deze met dezelfde spelers
voortgezet moet worden.

2. De beslissingswedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE Regels voor het schaakspel met
uitzonderingen van de volgende bepalingen:
a. de spelers zijn niet verplicht te noteren. In plaats daarvan zal de scheidsrechter of een
plaatsvervanger daarvoor zorgdragen; b. te allen tijde mogen de spelers het notatiebiljet
inzien; c. indien een speler remise claimt volgens een van de leden van artikel 9 van de FIDE
Regels voor het schaakspel, zal hij, indien dit is voorgeschreven, zelf de zet die hij van plan is
te spelen op het notatieformulier schrijven. Aan het begin van de beslissingswedstrijden zal
de scheidsrechter tevens mededelen of er ‘voldoende toezicht’ is. In dat geval gelden de
normale wedstrijdregels (arbiter kan ingrijpen).
Artikel 8: Kampioenen
De winnaar in categorie Ej krijgt de titel Brabants Kampioen t/m 10 jaar; de winnares in categorie
Em krijgt de titel Brabants Meisjeskampioen t/m 10 jaar. Aan de titel wordt het jaar/
schaakseizoen waarin deze wordt behaald toegevoegd.
Artikel 9: NK plaatsen
Voorafgaand aan het toernooi wordt bekend gemaakt hoeveel NK plaatsen te verdelen zijn per
categorie.
Artikel 10: 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.

