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S.B.O. -COMPETITIE-REGLEMENT  
De geel gearceerde passages zijn gewijzigde teksten ten opzichte van het reglement van 21 
april 2010 

 

21 april 2010  Concept augustus 2010 

Hoofdstuk 1: Doel en toepassing. 
Artikel 1. 
Dit reglement geldt voor de jaarlijkse door de Schaakbond Overijssel(SBO) voor zijn leden 
en/of leden van een naburige regionale schaakbond en/of bedrijven en/of instellingen te 
organiseren clubteamwedstrijden, genaamd competitiewedstrijden. Waar in dit reglement 
sprake is van ‘hij’, ‘hem’, ‘zijn’ of ‘speler’ kan ook ‘zij’, ‘haar’ of ‘speelster’ gelezen worden. 

Artikel 2. 
De competitieleider van de SBO of zijn door het bestuur aangewezen plaatsvervanger is 
belast met de leiding van de wedstrijden. Tot zijn werkzaamheden behoren ondermeer 

a. Het samenstellen van de wedstrijdroosters en het bekendmaken van deze aan de 
deelnemende verenigingen; 

b. De uitvoering en handhaving van dit reglement; het beslissen van geschillen 

voortvloeiende uit de krachtens dit reglement gespeelde wedstrijden (partijen); 

c. In het algemeen het verrichten van al datgene wat nodig is om de competitiewedstrijden 
geregeld te doen verlopen. 

Artikel 3. 
Tegen de beslissingen van de competitieleider genomen krachtens artikel 2 b, kunnen de 
belanghebbende verenigingen in beroep gaan bij de commissie van beroep 
competitiegeschillen. Dit beroep moet schriftelijk, met redenen omkleed, binnen 7 dagen 
nadat de beslissing van de competitieleider de vereniging heeft bereikt, bij de secretaris van 
de SBO worden ingediend. Tevens dient een afschrift van dit beroep aan de competitieleider 
te worden gezonden. Voor een correcte afhandeling is het verder noodzakelijk het 
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“Reglement commissie van beroep competitiegeschillen” te raadplegen. Genoemd 
reglement is als bijlage aan dit competitiereglement toegevoegd. 

 

Hoofdstuk II: Competitiewedstrijden. 
Artikel 4. 
Het seizoen vangt aan in de maand september en eindigt als alle uitslagen van de 
wedstrijden vaststaan, doch uiterlijk in de maand mei van het daaropvolgende jaar. 

Artikel 5. 
5.1 Verenigingen, die lid zijn van de SBO, kunnen zich met een of meer teams inschrijven 
voor de competitie en met ingang van seizoen 2010-2011 ook voor de viertallencompetitie. 
De SBO-competitie is onderverdeeld in 2 competities: een achttallencompetitie en een 
viertallencompetitie. (seizoen 2010-2011 is een overgangsseizoen, waarbij in een aantal 
klassen nog met  van zestallen wordt gespeeld) 
De artikelen 1 t/m 17 zijn van toepassing voor beide competities. In artikel 18 en verder 
worden specifieke regels voor beide competities aangegeven. Men mag voor dezelfde 
vereniging zowel in de achttallencompetitie als de viertallencompetitie meedoen. Het is niet 
toegestaan voor één vereniging in de achttallencompetitie en voor een andere vereniging in 
de viertallencompetitie uit te komen 
Voor leden van een jeugdschaakvereniging  (bv. Minerva) wordt hierop een uitzondering 
gemaakt. 
5.2 Verenigingen van een naburige regionale schaakbond kunnen met een of meer teams 
deelnemen aan de derde of vierde klasse. Een dergelijk team kan alleen promoveren in de 
regionale bond waar zijn vereniging lid is.(verplaatst naar art 22) 

5.3  

5.2 Bedrijven en/of instellingen kunnen met een of meer teams deelnemen aan de laagste 
klasse. Een dergelijk team kan alleen promoveren als het onderdeel is van een bedrijf of 
personeelsvereniging en die vereniging lid wordt van de SBO. Waar in dit reglement sprake is 
van ‘vereniging’ kan ook ‘bedrijf’ gelezen worden. 
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Artikel 6. 
De wedstrijden worden gespeeld tussen achttallen in de Promotieklasse en Eerste Klasse, 
zestallen in de Tweede en Derde klassen en viertallen in de Vierde Klasse. 
De teams worden naar sterkte ingedeeld in: Promotieklasse, Eerste Klasse, Tweede Klasse, 
Derde Klasse en Vierde Klasse. 
Elk team zal een zoveel mogelijk een gelijk aantal thuis- als uitwedstrijden te spelen krijgen. 
Bij het vaststellen van de wedstrijden wordt gelet op een zo billijk mogelijke verdeling van de 
reizen wat betreft de afstand. Voor zover mogelijk zullen uitwedstrijden van het ene jaar het 
volgende jaar thuiswedstrijden zijn.  
De competitieleider maakt jaarlijks voorafgaande aan de competitie de klassenindeling en 
het programma van de competitie bekend, welke door de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
vastgelegd worden. 

Artikel 7. 
De verenigingen ontvangen vóór aanvang van het nieuwe seizoen een inschrijvingsformulier. 
Men is verplicht vóór de op dit formulier aangegeven datum alle hierop gevraagde gegevens 
aan de competitieleider te verstrekken. Niet nakomen van deze verplichting wordt bestraft 
met een boete, waarvan de hoogte door de ALV van de SBO wordt vastgesteld, 
onverminderd het alsnog nakomen van deze verplichting. Aan het verzoek tot inschrijving 
kan door de SBO pas worden voldaan indien ook aan het bepaalde in artikel 10.1 gevolg is 
gegeven. 
Bij de inschrijving kunnen wensen ten aanzien van de vaststelling van de wedstrijddata en de 
indeling kenbaar gemaakt worden. Met deze wensen zal bij het vaststellen van het 
wedstrijdrooster door de competitieleider zoveel mogelijk rekening worden gehouden. 

Artikel 8. 
8.1 Aan het team dat in een wedstrijd meer dan de helft van de bordpunten behaalt 
worden 2 matchpunten toegekend; voor het behalen van de helft van de bordpunten 
ontvangt een team 1 matchpunt. Voor het behalen van minder dan de helft van de 
bordpunten ontvangt een team 0 matchpunten. 
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8.2 Indien een team niet opkomt dan wel geacht wordt niet te zijn opgekomen, zie ook 
artikel 12, krijgt het 2 matchpunten in mindering en bovendien wordt de vereniging waartoe 
dit team behoord een boete opgelegd waarvan de hoogte door de ALV van de SBO wordt 
vastgesteld, tenzij de betreffende vereniging kan aantonen dat er van overmacht sprake is, 
dat ter beoordeling van de competitieleider. 

8.3 De onderlinge volgorde van de teams in elke groep die in aanmerking komen voor 
promotie of voor degradatie, wordt bepaald door het aantal behaalde matchpunten; zijn 
deze aantallen gelijk dan telt het aantal bordpunten, daarna het onderling resultaat en is ook 
dat nog gelijk dan vindt er tussen de teams een beslissingswedstrijd plaats (waarbij verder 
het SBO-cupregelement geldt), op neutraal terrein. Bij gelijk eindigen geldt artikel 7 van het 
SBO-cupreglement 

8.4 In geval van terugtrekking van enig team worden de al gespeelde wedstrijden daarvan 

geannuleerd. Het teruggetrokken team degradeert automatisch. Bovendien wordt de 
vereniging waartoe dit team behoort een boete opgelegd waarvan de hoogte door de ALV 
van de SBO wordt vastgesteld, tenzij de betreffende vereniging kan aantonen dat er van 
overmacht sprake is, dat ter beoordeling van het bestuur. 

Artikel 9. 
9.1 De competitieleider stelt jaarlijks voorafgaand aan de competitie een 

promotie/degradatieregeling vast, die aansluit bij de door de ALV vastgestelde 
klassenindeling 

9.2 De teams welke op de laatste en eventueel voorlaatste plaats van een groep eindigen 
degraderen automatisch naar een lagere klasse. Degradatie naar de aansluitende lagere 
klasse op eigen verzoek, kan alleen als er dispensatie wordt verleend door het bestuur van 
de SBO. 

9.3 Promotie is verplicht als het een promotie binnen de SBO-competitie betreft en het 

aantal spelers en de speeldag gelijk blijft. In alle andere gevallen is promotie een recht. 

 

9.4 Het team dat kampioen is van de Eerste Klasse ontvangt de ‘Hessel Draaisma Bokaal’. 
Indien er meerder Eerste Klassen zijn, wordt de kampioen bepaald door het spelen van een 
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enkelrondige competitie tussen de kampioenen van de verschillende Eerste Klassen. Hierbij 
geldt verder artikel 8.3. 

9.5 Het team dat kampioen is van de Promotieklasse is kampioen van de Schaakbond 
Overijssel 

Hoofdstuk III: De opstelling van de spelers. 
Artikel 10. 
10.1 De deelnemende verenigingen moeten de samenstelling van hun teams op het door 
de competitieleider verstrekte inschrijvingsformulier vermelden. Tevens moet hierbij 
vermeld worden wie als leider/leidster van een team optreedt. Komt deze opgave niet vóór 
de op het inschrijvingsformulier aangegeven datum binnen, dan bestaat het risico dat 
deelname aan de competitie niet meer mogelijk is. 

10.2 a. In een team mag, met inachtneming van de overige bepalingen van dit reglement, 

uitkomen ieder lid, dat ten tijde van de wedstrijd als lid van zijn vereniging staat 
ingeschreven, dan wel voor de aanvang van de wedstrijd schriftelijk bij de competitieleider is 
aangemeld en per eerstvolgende mutatiestaat aan de ledenadministrateur wordt 
doorgegeven. In een bedrijfs- of instellingsteam mag, behoudens genoemde uitzonderingen, 
iedere werknemer van dit bedrijf of die instelling uitkomen. 

10.2.b. Indien naar genoegen van de competitieleider overmacht is aangetoond, kunnen in 
de ingediende opstelling maximaal twee spelers worden vervangen door spelers die niet of 
in een lager team waren opgesteld. Deze vervanging dient te geschieden vóór de derde 
ronde. 

10.2.c. De deelnemende vereniging houdt bij zijn opgave van de samenstelling der teams 

rekening met de speelsterkte van de spelers. Spelers die in een lager team ingedeeld worden 
dan waartoe zij redelijkerwijze zouden behoren op grond van gebleken speelsterkte, worden 
pas na dispensatie verleend door het bestuur van de SBO in dat team toegelaten. 

10.2.d. Een speler mag niet uitkomen in een lager team dan dat, waarvoor hij is 
opgegeven. 
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10.2.e. Een lid, dat in een seizoen als invaller meer dan driemaal in een hoger team heeft 
gespeeld, mag daarna in datzelfde seizoen niet meer uitkomen voor een lager team van 
dezelfde vereniging. 

10.2.f. Een lid, dat niet ingevolge artikel 10, lid 1, van dit reglement voor enig team is 
opgegeven, behoort niet als invaller te fungeren in een lager team dan dat, waartoe het 
redelijkerwijze moet worden gerekend, indien het wel zou zijn opgegeven. Om te bepalen 
tot welk team een lid redelijkerwijze moet worden gerekend indien het zou zijn opgegeven, 
is niet alleen de KNSB-rating aan het begin van het seizoen) van de speler van belang, maar 
kunnen ook andere factoren een rol spelen. Als een vereniging een beroep wil doen op 
dergelijke andere factoren, dan dienen voordat de betreffende wedstrijd wordt gespeeld de 
aangevoerde omstandigheden door de competitieleider te zijn gehonoreerd.  Invallen is in 
ieder geval wel toegestaan als een invaller minimaal 1 maand lid van de vereniging is 
geweest en daarnaast  voldoet aan   de volgende voorwaarden: 
 -zijn KNSB-rating bij de start van het seizoen is maximaal 40 punten hoger dan de hoogste 
ratinghouder van het team waarin wordt hij invalt, 
- en zijn rating is niet hoger is dan de rating van de laagste ratinghouder van het 
eerstvolgende hogere team, 

 

10.2.g. Aan wedstrijden bedoeld in artikel 8.3 mogen geen spelers deelnemen, die in het 
betreffende seizoen voor de vereniging nimmer in de competitie zijn uitgekomen. 

10.2.h. De volgorde van opstelling van de spelers binnen een team is vrij. 

10.2.i. Een speler, die in een seizoen voor een SBO- club in de competitie van de SBO of de 

KNSB daadwerkelijk is uitgekomen, mag in dat seizoen niet meer uitkomen voor een team 
van een andere club in de competitie van de SBO. Beslissend hiervoor is het spelen, niet het 
opgegeven zijn voor enig team.  
Dit is het voorstel van het bestuur waarover tijdens de ALV nog gestemd moet worden. 

10.2.j.Een speler, die in een seizoen voor een club in de competitie van een andere 
regionale bond is uitgekomen, mag in datzelfde seizoen deelnemen aan 
competitiewedstrijden van de SBO, mits is voldaan aan de overige bepalingen van dit 
reglement. Tevens moet voor een lid, dat niet ingevolge artikel 10.1 van dit reglement is 
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opgegeven voor 1 oktober van het betreffende seizoen een dispensatieverzoek bij de 
competitieleider  de secretaris van de SBO zijn ingediend. Eventuele dispensatie wordt 
verleend door het bestuur van de SBO. 

10.2.k. Bij overtreding van de bepalingen van dit artikel, verklaart de competitieleider de 
partij verloren voor de speler die ten onrechte aan de partij heeft deelgenomen. 

10.3 In het geval dat een vereniging met meerdere teams uitkomt in de SBO-competitie 
dienen de spelers, die voor een bepaald team zijn opgegeven minimaal tweemaal voor dat 
team te spelen, uitgezonderd de spelers/speelsters die zijn opgegeven voor het laagste 
team.  
Overtreding van deze bepaling wordt door de competitieleider bestraft met het in mindering 
brengen van twee matchpunten per speler. 

Hoofdstuk IV: Plaats en datum der wedstrijden 
Artikel 11. 
De wedstrijden worden op de in het rooster vastgestelde data gespeeld. Het rooster moet 
zodanig zijn ingericht dat, indien meerdere teams van één vereniging in één klasse ingedeeld 
zijn, deze in de eerste ronde(n) tegen elkaar uitkomen. 
Een wedstrijd kan slechts wegens bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de 
competitieleider, worden uitgesteld. Een verzoek daartoe moet tenminste 10 dagen vóór de 
vastgestelde wedstrijddag bij de competitieleider worden ingediend, onder mededeling van 
het resultaat van het overleg met de tegenpartij over de gewenste nieuwe wedstrijddag. De 
competitieleider beslist of het uitstel wordt verleend en stelt de nieuwe wedstrijddag vast. 

Artikel 12. 
Het team waarvan één uur na het vastgestelde begintijdstip van de wedstrijd niet tenminste 
de helft plus 1 speler zijn opgekomen, wordt geacht in zijn geheel niet te zijn opgekomen en 
verliest dan reglementair alle partijen. Bovendien gelden de bepalingen van artikel 8.2.  
Als beide teams de wedstrijd alsnog willen spelen of als de competitieleider van oordeel is 
dat de wedstrijd alsnog gespeeld moet worden, stelt de competitieleider na raadpleging van 
de teams een nieuwe datum vast. Als de wedstrijd alsnog wordt gespeeld zullen de bij artikel 
8.2 genoemde matchpunten niet in mindering worden gebracht. 
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Indien een team twee keer in hetzelfde seizoen niet opkomt wordt het voor de duur van het 
lopende seizoen uitgesloten, tenzij weer, naar genoegen van de competitieleider, overmacht 
kan worden aangetoond. In geval van uitsluiting wordt het gestelde in artikel 8.4 van 
toepassing, voor zover het de boete en degradatie betreft. 

 

Hoofdstuk V - De wedstrijd. 
Artikel 13. 
Elke aan de competitie deelnemende club is verplicht zorg te dragen dat een exemplaar van 
dit reglement evenals van de FIDE - Regels voor het Schaakspel, in de officiële Nederlandse 
vertaling uitgegeven door de KNSB, laatste uitgave, in zijn wedstrijdlokaal aanwezig is. 

Artikel 14. 
14 1. Bij alle wedstrijden geldt een rookverbod. Indien een vereniging niet voor een 
rookvrije ruimte kan zorgen, dan moet zij dat voor aanvang van de competitie kenbaar 
maken aan de competitieleider. 

14 2. Bij het ontbreken van een rookvrije ruimte kan de competitieleider op verzoek van 

het bezoekende team een wedstrijd geheel of gedeeltelijk op een andere plaats vaststellen. 

Artikel 15. 
15.1 De teamleider van het thuisspelende team wijst een wedstrijdleider aan. In principe is 
dit haar teamleider. Als de wedstrijdleider zelf meedoet aan de wedstrijden is hij verplicht 
vóór aanvang van de wedstrijden een assistent wedstrijdleider aan te wijzen die hem zo 
nodig kan vervangen. Als een teamleider het met een beslissing van de wedstrijdleider niet 
eens is, dan kan hij daartegen protest aantekenen op het wedstrijdformulier 

15.2 Vóór het begin van de wedstrijd overhandigen de teamleiders elkaar gelijktijdig de 

opstelling van hun team, in de volgorde waarin de spelers aan de borden zullen plaats 
nemen. Achter de naam van de speler moet zijn KNSB-relatienummer worden vermeld. 
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15.3 Hierna mag in deze opstelling geen verandering meer worden aangebracht, behalve 
voor het opstellen van één reservespeler op die plaats waarvan de opgestelde speler na 
aanvang van de wedstrijd niet beschikbaar is. 

15.4 Indien het geval van het vorige lid zich voordoet geldt het volgende: De aanwezig 
zijnde speler kan, indien hij wit heeft, zijn zet onder couvert afgeven alvorens de klok van 
zijn tegenstander in beweging te brengen. Indien zijn tegenstander later iemand anders blijkt 
te zijn dan het wedstrijdformulier aangeeft, dan heeft hij het recht zijn zet terug te nemen 
en te vervangen door een andere. Nadat de zwartspeler aan het bord is verschenen, wordt 
de klok van wit in beweging gebracht zonder dat zwart een zet heeft uitgevoerd. 
Nadat de witspeler meegedeeld heeft of de zet onder couvert gehandhaafd blijft, of dat hij 
voor een nieuwe zet kiest en deze zet is uitgevoerd, wordt de partij voortgezet. Er vindt geen 
vergoeding van de al verstreken tijd plaats. 

15.5 De thuisspelende vereniging speelt aan de oneven borden met zwart. 

15.6 De thuisclub moet zorg dragen voor een wedstrijdlokaal, borden, stukken, 

notatiebiljetten en klokken. 

15.7 Het aanvangsuur van de wedstrijden in de 1e t/m 4e klasse wordt in principe gesteld 
op 20.00 uur. De wedstrijden worden gespeeld op maandag,dinsdag ,woensdag, donderdag 
of vrijdag. 
Het aanvangsuur van de wedstrijden in de promotieklasse wordt gesteld op 13.00 uur en er 
wordt gespeeld op de zaterdag. 
Na goedkeuring van de competitieleider kan een ander tijdstip gekozen worden. In onderling 
overleg mag ook een ander tijdstip worden gekozen. 

15.8 a. In de derde en vierde klasse bedraagt de speelduur 90 minuten per speler voor de 
gehele partij. 

15.8.b. In de eerste en tweede klasse bedraagt de speelduur 120 minuten per speler voor 
de gehele partij. 

15.8.C. In de promotieklasse bedraagt de speeltijd 120 minuten per persoon voor de eerste 
40 zetten. Voor de rest van de partij is 30 minuten per persoon ter beschikking (met behoud 
van gespaarde tijd). Bij vooruitspelen van een partij op een avond bedraagt de speelduur 
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105 minuten per persoon voor de eerste 35 zetten en 15 minuten per persoon voor de rest 
van de partij (met behoud van gespaarde tijd). 

15.9 
15.7 Indien door nalatigheid van de ontvangende vereniging het gestelde in art.15.6 op het 
aanvangsuur van de wedstrijd nog niet beschikbaar is, wordt de daardoor verloren gegane 
tijd bij het daadwerkelijk begin van de wedstrijd op de klokken van de spelers van de 
thuisclub in mindering gebracht. 

15.10  
15.8 Alle partijen moeten zoveel mogelijk tegelijkertijd en in hetzelfde lokaal gespeeld 
worden. Indien een speler op de wedstrijddatum verhinderd is mag de desbetreffende partij 
worden vooruitgespeeld, mits de tegenpartij hiermee akkoord gaat. Er mogen geen partijen 
op een latere dan de vastgestelde wedstrijddag gespeeld worden. Minder dan de helft van 
de partijen mag vooruitgespeeld worden. 

Artikel 16. 
De partijen worden gespeeld volgens de FIDE - Regels voor het Schaakspel(Art. 13) voor 
zover in dit reglement niet anders is bepaald. 
Niet van toepassing is artikel 6.6 van het FIDE-reglement, dat bepaalt dat een speler die niet 
op het vastgestelde aanvangstijdstip aanwezig is, de partij heeft verloren. Hiervoor in de 
plaats geldt dat de wedstrijdleider de klok in werking zet van de witspeler als die niet op het 
vastgestelde aanvangstijdstip aanwezig is. Een speler die 60 minuten na het vastgestelde 
aanvangstijdstip niet aanwezig is, heeft de partij verloren. 

Artikel 17. 
17.1 Na afloop van de wedstrijd wordt het volledig ingevulde wedstrijdformulier door 
beide teamleiders ondertekend. De teamleider van de thuisclub verzendt het formulier aan 
de competitieleider of hij verstuurt een e-mail met alle betreffende gegevens aan de 
competitieleider (aan het op de SBO-website gepubliceerde e-mailadres) of hij vult het 



 

     SCHAAKBOND      OVERIJSSEL 
     Opgericht  4 juli 1936      Aangesloten bij de KNSB 

 

 

digitale formulier op de SBO-website in. De teamleider bewaart het formulier tot aan het 
begin van het volgende competitieseizoen. 

17.2 Op het onjuist en/of onvolledig invullen van het wedstrijdformulier, de e-mail of het 
digitale formulier is een boete gesteld waarvan de hoogte door de Algemene Vergadering 
van de SBO wordt vastgesteld, terwijl de thuisclub verantwoordelijk blijft voor het 
verstrekken van de juiste en/of volledige gegevens. 

17.3 Het wedstrijdformulier, de e-mail of het digitale formulier moet binnen 2 werkdagen 
na het beëindigen van de wedstrijd in het bezit zijn van de competitieleider, op straffe van 
een boete waarvan de hoogte door de ALV van de SBO wordt vastgesteld. 

 

Hoofdstuk VI  Achttallen competitie  
18.1 De teams worden naar sterkte ingedeeld in: Promotieklasse, Eerste Klasse, Tweede 
Klasse en een eventueel te vormen Derde Klasse.  

18.2 In de Promotieklasse zullen 10 teams uitkomen, welke een enkelrondige competitie 
spelen. In de overige klassen zullen per groep 8 teams uitkomen welke ook een enkelrondige 
competitie spelen. Afwijkingen van deze indeling zijn mogelijk indien de Algemene 
Ledenvergadering op een daartoe strekkend voorstel besluit. 

19 De wedstrijden worden gespeeld tussen achttallen in de Promotieklasse en Eerste 
Klasse, zestallen in de Tweede en Derde klassen. Vanaf het seizoen 2011-2012 zullen ook in 
de Tweede klasse en Derde klasse tussen achttallen gespeeld worden. 

 20.1 Het team dat kampioen is van de Eerste Klasse ontvangt de ‘Hessel Draaisma Bokaal’. 
Indien er meerder groepen in de Eerste Klasse zijn, wordt de kampioen bepaald door het 
spelen van een enkelrondige competitie tussen de kampioenen van de verschillende Eerste 
Klassen. Hierbij geldt verder artikel 8.3. 

20.2 Het team dat kampioen is van de Promotieklasse is kampioen van de Schaakbond 
Overijssel 
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21.1 Het aanvangsuur van de wedstrijden in de 1e t/m 3e klasse wordt in principe gesteld 
op 20.00 uur. De wedstrijden worden gespeeld op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
of vrijdag. 
Het aanvangsuur van de wedstrijden in de promotieklasse wordt gesteld op 13.00 uur en er 
wordt gespeeld op de zaterdag. 
Na goedkeuring van de competitieleider kan een ander tijdstip gekozen worden. In onderling 
overleg mag ook een ander tijdstip worden gekozen. 

21.2 a. In de Derde klasse bedraagt de speelduur 90 minuten per speler voor de gehele 
partij. 

21.2.b. In de Eerste en Tweede klasse bedraagt de speelduur 120 minuten per speler voor 
de gehele partij. 

21.2.c. In de Promotieklasse bedraagt de speeltijd 120 minuten per persoon voor de eerste 
40 zetten. Voor de rest van de partij is 30 minuten per persoon ter beschikking (met behoud 
van gespaarde tijd). Bij vooruitspelen van een partij op een avond bedraagt de speelduur 
105 minuten per persoon voor de eerste 35 zetten en 15 minuten per persoon voor de rest 
van de partij (met behoud van gespaarde tijd). 

21.3 Bij beslissingswedstrijden volgens artikel 8.3 geldt de in artikelen 21.2a t/m 21.2.c 
vermelde speelduur per persoon 

 

Hoofdstuk VII – Viertallencompetitie 
22.1 De teams worden naar sterkte ingedeeld in: Hoofdklasse, Eerste Klasse, Tweede Klasse 
en eventueel te vormen overige klassen. 

22.2 In de klassen zullen per groep 8 teams uitkomen welke een enkelrondige competitie 
spelen. Afwijkingen van deze indeling zijn mogelijk indien de Algemene Ledenvergadering op 
een daartoe strekkend voorstel besluit. 

23.1 De wedstrijden worden gespeeld tussen viertallen in alle groepen 
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23.2 Verenigingen van een naburige regionale schaakbond kunnen met een of meer teams 
deelnemen aan de Viertallencompetitie. 

24 Het team dat kampioen is van de hoofdklasse is viertallenkampioen van de Schaakbond 
Overijssel. 

25.2 Het aanvangsuur van de wedstrijden alle klassen wordt in principe gesteld op 20.00 
uur. De wedstrijden worden gespeeld op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of 
vrijdag. 
Na goedkeuring van de competitieleider kan een ander tijdstip gekozen worden. In onderling 
overleg mag ook een ander tijdstip worden gekozen 

25.2 De speelduur voor alle klassen bedraagt 90 minuten per persoon 

25.3 Bij beslissingswedstrijden volgens artikel 8.3 bedraagt de speelduur zoals vermeld in 

artikel 24.2 

 

 

Hoofdstuk VIII – Tarieven en Boetes 
Artikel 18.26 
Inschrijfgelden voor de deelnemende teams, boetes en eventueel andere gelden worden 
door de penningmeester op nota's in rekening gebracht. Zie voor betaling artikel 13 van het 
Huishoudelijk Reglement van de SBO. 

Bijlage:  
Boetes, de volgende bedragen zijn door de ALV vastgesteld: 
Art.7  15 Euro 

Art.8.2  30 Euro 

Art.8.4  50 Euro 

Art.13  15 Euro 
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Art.17.2  3 Euro 

Art.17.3 Initieel 5 Euro, bij herhaling 10 euro 

Bijlage:  
Inschrijfgelden, de volgende bedragen zijn door de ALV vastgesteld 
Art.5.1  15 Euro 

Art.5.2 15 Euro 

Art.5.3 100 Euro 

Aldus vastgesteld in de ALV van de SBO op 8 september 2010 
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