REGLEMENT OPEN JEUGDSNELSCHAAKKAMPIOENSCHAPPEN
Vormgeving:
De indelingsmethode is vrij te kiezen. Te denken valt aan Zwitsers, Amsterdams, Keizer, een
mengvorm of een andere door de organisatie te kiezen methode. Er kunnen ook leeftijdscategoriekampioenen bepaald worden. Hierbij kan gedacht worden aan een kampioen per
leeftijdsgroep (A, B, C, D, E, F, G, H) maar ook een combinatie uit deze groepen (bijv. FGH
als pupillen). De toernooivorm kan bestaan uit:
o Indeling op leeftijdscategorie
- In eerste instantie wordt per leeftijdscategorie gespeeld, zodat iedereen uit een bepaalde categorie tegen elk ander uit die categorie heeft gespeeld.
- Daarna worden alle groepen gemengd met het doel de uiteindelijke kampioen(en) te
bepalen.
o Indeling zonder splitsing van het deelnemers veld
o Een andere door de organisatie te kiezen methode.
Artikel 1
Deelname staat open voor alle jeugd die aan het einde van het dan geldende schaakseizoen
nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Een schaakseizoen eindigt op 31 juli.
Artikel 2
Het door de organisatie te kiezen speeltempo moet voldoen aan het FIDE reglement zoals
gesteld in artikel 7. Het aantal ronden is afhankelijk van het aantal deelnemers en het
gekozen speeltempo.
Artikel 3
De winnaar is “Open jeugdsnelschaakkampioen van de Schaakbond Overijssel”.
Artikel 4
In de uitnodiging moet de spelvorm, zoals deze gehanteerd zal worden bij voldoende
deelname, bekend gemaakt worden. Voor aanvang van de eerste ronde moet de definitieve
spelvorm bekend zijn. Dit geldt eveneens voor de tie-breakregels.
Artikel 5
Wegens niet passend gedrag van een toernooideelnemer staan de wedstrijdleiding de
volgende middelen ter beschikking:
- uitsluiting van verdere deelname aan het toernooi
- reglementair verlies van een partij
Artikel 6
Tegen een beslissing van de wedstrijdleider kan beroep worden aangetekend bij de
Commissie van Beroep van de SBO. Zie (jeugd)gids voor contactgegevens.
Artikel 7
Er wordt gespeeld volgens het FIDE reglement met aanhangsel snelschaak.
Artikel 8
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 wedstrijdleiding 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 9
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of niet eenduidig is beslist de
wedstrijdleiding.

