
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP 
 

REGLEMENT PERSOONLIJKE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 
 
Artikel 1 
Deelname staat open voor alle jeugdleden van de SBO, voorkomend op de KNSB-ledenlijst. 
 
Artikel 2 
In het kalenderjaar waarin het toernooi eindigt mogen de deelnemers niet de volgende 
leeftijden bereiken: 21 (A), 17 (B), 15 (C), 13 (D), 11 (E), 10 (pupillen). 
 
Artikel 3 
Vooruitspelen is behoudens overmacht in beginsel niet toegestaan.  
 
Artikel 4 
Speeltempo en aantal ronden: (bij een lage deelname kan hiervan worden afgeweken) 
AB 85 min. p.p.p.p. + 30 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet over 7 ronden 
C 55 min. p.p.p.p. + 30 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet over 9 ronden 
D 30 min. p.p.p.p. + 20 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet over 9 ronden 
E 15 min. p.p.p.p. + 10 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet over 9 ronden 
Pupillen 15 min. p.p.p.p. + 10 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet over 9 ronden 
 
Artikel 5  
Noteren is verplicht; de algebraïsche methode moet gebruikt worden. Voor de D, E en pupil-
len geldt dat bij minder dan 5 minuten speeltijd mag gestopt worden met noteren. Spelers in 
de pupillencategorie hoeven niet te noteren, mits dit vooraf is overlegd met de wedstrijd-
leiding. 
 
Artikel 6 
De kampioenen (en plaatsing voor NK) en eindranglijst wordt bepaald voor zowel jongens als 
meisjes o.b.v. achtereenvolgens: 

- wedstrijdpunten 
- weerstandspunten 
- S.B.-punten 
- onderling resultaat 
- snelschaakpartij 

 
Uitzonderingen: 

 Bij een gedeelde eerste plaats (d.w.z. evenveel wedstrijdpunten) volgt er een barrage om 
de SBO kampioen te bepalen.. 

 De uitzending naar NK’s wordt bij een gelijk aantal wedstrijdpunten door een barrage 
beslist (hierbij speelt sexe geen rol). 

 Als de best geëindigde (jongen of meisje) zich niet bij de eerste 3 bevindt én iemand van 
dezelfde sexe zich op minder dan 1,5 punt achterstand bevindt én deze mimimaal remise 
heeft gespeeld tegen de best geëindigde dan zal een barrage gespeeld worden tussen 
deze spelers om het SBO kampioenschap en de plaatsing voor het NK. 

 
Artikel 7 
Barrage: het speeltempo en de opzet van de barrage wordt afhankelijk van het aantal 
deelnemers t.z.t. door de wedstrijdleiding vastgesteld. 
 
Artikel 8 



Indien er gezien het aantal deelnemers een voorronde voor de D-groep zal worden gespeeld 
geldt dat de toernooiopzet en het speeltempo tijdig voor aanvang van het toernooi worden 
vastgesteld. 
 
Artikel 9 
Bij de pupillen worden er kampioenen aangewezen per geboortejaar volgens artikel 6. 
 
Artikel 10 
M.b.t. artikel 11.3b van het FIDE reglement geldt het volgende: 
In het spelersgebied mag een speler geen elektronische communicatiemiddelen zichtbaar bij 
zich hebben. Indien dit toch wordt geconstateerd krijgt die speler een waarschuwing. Als het 
een ingeschakeld apparaat betreft wordt de partij verloren verklaard tenzij de arbiter anders 
beslist; het resultaat van de tegenstander wordt door de arbiter vastgesteld. Als de wedstrijd-
leiding hier aanleiding toe ziet, kan een speler gevraagd worden om aan te tonen dat hij 
geen ingeschakeld apparaat bij zich draagt; weigering wordt gelijkgesteld aan het bij zich 
dragen van een ingeschakeld apparaat. 
 
Artikel 11 
Wegens niet passend gedrag van een toernooideelnemer staan de wedstrijdleiding de 
volgende middelen ter beschikking: 
- uitsluiting van verdere deelname 
- een boete  
- een schorsing 
- reglementair verlies van een partij 
 
Artikel 12  
Tegen een beslissing van de hoofdwedstrijdleider kan beroep worden aangetekend bij de 
commissie van beroep van de SBO.  
 
Artikel 13 
De wedstrijden worden gespeeld volgens het FIDE reglement van 1 juli 2014 in de Neder-
landse vertaling voorzover in dit reglement niet anders wordt aangegeven. 
13.1 Een speler die 10 minuten (E en pupillen), 15 minuten (D) 30 minuten (C) of 40 

minuten (A en B) na het vastgestelde aanvangstijdstip niet aan het bord is verschenen, 
heeft de wedstrijd verloren. 

13.2 In de D-, E- en pupillencategorie levert een tweede of volgende onreglementaire zet 
geen onmiddellijk verlies op en de tegenstander kan om die reden de partij niet 
claimen. De onreglementaire zet moet teruggenomen worden.  

 
Artikel 14 
Voor ondersteuning van een aanvraag voor een vrijplaats bij een NK moet de aanvraag 
binnen 14 dagen na het PK ingediend worden bij de jeugd commissie. Deze zal binnen 14 
dagen reageren. 
 
Artikel 15 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of niet eenduidig is beslist de 
wedstrijdleiding. 




