
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP 
 

REGLEMENT PERSOONLIJKE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN van de SBO 
 
(onderstaande alinea en tabel toegevoegd) 
Dit reglement geldt voor de jaarlijks te houden persoonlijke kampioenschappen voor de 
jeugdleden van de SBO. Er wordt gespeeld in de navolgende leeftijdscategorieën: 

Cat. Leeftijdsgrens Kwalificatie voor NK SBO kampioenschap 

A Jeugd t/m 20 jaar Nee, via KNSB SBO kampioen wordt bepaald tijdens Grand Slam 
Wierden 

B Jeugd t/m 16 jaar Nee, via KNSB SBO kampioen wordt bepaald tijdens Grand Slam 
Wierden 

C Jeugd t/m 14 jaar Ja  

Cm Meisjes t/m 14 jaar Nee, via KNSB De SBO kampioene is hoogst geëindigde meisje in 
categorie C jeugd 

D Jeugd t/m 12 jaar Ja  

Dm Meisjes t/m 12 jaar Ja  

E Jeugd t/m 10 jaar Ja  

Em Meisjes t/m 10 jaar Ja  

F Jeugd t/m 9 jaar Ja  

Fm Meisjes t/m 9 jaar Ja  

G Jeugd t/m 8 jaar Ja  

Gm Meisjes t/m 8 jaar Ja  

H Jeugd t/m 7 jaar Ja  

Hm Meisjes t/m 7 jaar Ja  

 
 
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 niet toegestaan. 
 
Artikel 4 
Speeltempo en aantal ronden: (bij een lage deelnemersaantallen 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.  
Tijdens het jeugd PK van de E categorie en de Pupillendag hoeven spelers in de 
pupillenleeftijd niet te noteren. Er wordt dan 4 minuten in mindering gebracht op de initiële 
speeltijd. 
 
  



Artikel 6 eindranglijst 
De eindranglijst, de kampioenen en plaatsing voor het NK wordt bepaald o.b.v. 
achtereenvolgens: 

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

 
Bij een gedeelde eerste plaats (d.w.z. evenveel wedstrijdpunten) volgt er een barrage om de 
SBO kampioen te bepalen. De datum, het speeltempo en de opzet van de barrage wordt 
afhankelijk van het aantal deelnemers door de wedstrijdleiding vastgesteld. 
 
Artikel 6.1 
Als het hoogst geëindigde meisje niet bij de eerste drie geëindigd is, mag een ander meisje 
een barrage aanvragen mits er is voldaan aan de volgende voorwaarden: 

 de indeling van het toernooi was Zwitsers, 
 zij heeft minder dan 1,5 punten achterstand, 
 zij heeft evenveel of meer weerstandspunten behaald, 
 zij heeft in de onderlinge wedstrijd ten minste remise gespeeld*. 

Deze barrage-aanvraag dient terstond na bekendmaking van de einduitslag aan de 
wedstrijdleider te worden doorgegeven. 
 
*Als er geen onderlinge wedstrijd gespeeld is vervalt deze voorwaarde 
 
Artikel 6.2 Toewijzing NK tickets 
Als de SBO kampioen(e) door een barrage is bepaald, wordt het daar bij horende NK ticket 
ook toegewezen op basis van de uitkomst van de barrage. Als artikel 6.1 is toegepast wordt 
ook het bijbehorende NK ticket toegewezen op basis van de uitkomst van de toegekende 
barrage. 
Pas nadat alle barrages zijn gespeeld worden de overige NK tickets toegewezen op basis 
van de oorspronkelijke eindranglijst. 
 
Artikel 7 
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 8 
Bij de pupillen worden er kampioenen aangewezen per geboortejaar volgens artikel 6. 
 
Artikel 9 

De wedstrijden worden gespeeld volgens het FIDE reglement van 1 juli 2017 in de Neder-
landse vertaling voor zover 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 10 
M.b.t. artikel 11.3b van het FIDE reglement geldt het volgende: 
Verboden is het dragen van een mobiele telefoon op het lichaam, in een jas of tas die wordt 
meegenomen tijdens een wandeling door de speelzaal of bij bezoek aan het toilet. Een 
overtreding van deze regel wordt bestraft met het verlies van de partij. 
Toegestaan is het meenemen van een mobiele telefoon tot in de speelzaal mits deze wordt 
uitgeschakeld bij aanvang van de partij.  
Deze telefoon mag: 
- in een tas of jas bewaard worden naast de speeltafel, of hangende op een stoel.   
- afgegeven worden aan een niet-spelende begeleider   
- afgegeven worden op een algemene verzamelplaats of kluis voor mobiele telefoons   
- op de speeltafel liggen 
 
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 
Voor ondersteuning van een aanvraag voor een vrijplaats voor de Nationale Pupillendag 
moet de aanvraag binnen 14 dagen na de SBO Pupillendag  ingediend worden bij de jeugd 
commissie. Deze zal binnen 14 dagen reageren. In de andere leeftijdscategorieën kan de 
speler zelf een aanvraag indienden bij de KNSB, voor zover er voor die leeftijdscategorie een 
vrijplaatsregeling geldt. 
 
Artikel 14 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of niet eenduidig is beslist de 
wedstrijdleiding. 


