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JEUGDCLUBCOMPETITIE  
 
Verklaring van de gebruikte afkortingen.  

knsb: knsb-rating augustus 2019 (# voor rating betekent knsb-jgd)  
knsb-jgd: knsb-jeugdrating augustus 2019  
geb: geboortejaar  

 

REGLEMENT JEUGDCLUBCOMPETITIE A-, C-, D- en E-Jeugd  
 
Artikel 1  
Dit reglement is van toepassing op de jeugdclubcompetitie voor teams van de Schaakbond Overijssel 
(SBO). Overal waar in dit reglement "hij", "hem" of "zijn" gebruikt wordt kan ook "zij" of "haar" 
gelezen worden.  
 
Artikel 2  
De algemene leiding berust bij de jeugdcommissie van de Schaakbond Overijssel, die een van haar 
leden aanwijst als competitieleider.  
 
Artikel 3  
3.1 De wedstrijden moeten worden gespeeld op de data vermeld in het van tevoren verstrekte 
rooster.  
3.2 Een wedstrijd kan slechts wegens bijzondere redenen, uitsluitend ter beoordeling en na  
toestemming van de competitieleider, op een andere dan de vastgestelde datum worden gespeeld. 
3.3 Indien een wedstrijd niet gespeeld wordt, zal de competitieleider een reglementaire zege van  
4-0 toekennen aan het team dat geen schuld heeft aan het niet doorgaan van de wedstrijd. 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. Het team dat schuld was aan het niet doorgaan van de wedstrijd krijgt in dit geval 2 
matchpunten in mindering, maar geen boete.  
3.4 Als naar oordeel van de competitieleider geen van beide partijen schuldig is aan het niet 
doorgaan van een wedstrijd, zal hij na raadpleging van de teams de wedstrijd opnieuw vaststellen.  
 
Artikel 4  
4.1 Er wordt gespeeld in 4 leeftijdscategorieën. Hierbij is bepalend de leeftijd van de speler op 31 
december van het jaar waarin de competitie aanvangt. Op dat moment mag de speler de leeftijd van 
10 jaar (categorie E), 12 jaar (categorie D), 14 jaar (categorie C) of 20 jaar (categorie A) nog niet 
bereikt hebben. Voor het seizoen 2019-2020 betekent dit dat spelers in categorie A geboren moeten 
zijn in 2000 of later, in categorie C in 2006 of later, in categorie D in 2008 of later en in categorie E in 
2010 of later.  
4.2 De teamleider is vrij om per speeldag de bordvolgorde van de spelers te bepalen met in 
achtneming van lid 4.3  
4.3 Invallers schuiven in op een door de teamleider te bepalen bord met inachtneming va van lid 4. 
Uitgangspunt hierbij is wel dat de sterkste spelers in principe aan de hogere borden worden 
opgesteld.  
4.4 Bij de opstelling mag er geen sprake zijn van een verschil in ratingpunten van 200 of meer tussen 
de spelers die het betreft. Dat wil zeggen de speler met meer dan 200 ratingpunten meer, dient aan 
een hoger bord plaats te nemen. De rating op het moment van spelen is hierbij beslissend. Een 
opstelling is geldig wanneer deze klopt volgens óf de SBO-jeugdrating óf de KNSB-jeugdrating óf de 
normale KNSB-rating.  
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4.5 De opgegeven spelers van een team (de 4 basisspelers) mogen niet in een lager team uitkomen. 
Hierbij geldt een 1e team als hoger dan een 2e team resp. 3e team of meer en een A-team hoger dan 
een C-team resp. D-team.  
4.6 Het is niet nodig om vooraf reserves door te geven. Naast de vier opgegeven spelers, zijn alle 
overige actieve leden die aan het leeftijdscriterium voldoen en ten tijde van de wedstrijd op de 
ledenlijst van de vereniging in ola staan speelgerechtigd als invaller met inachtneming van lid 7. 
4.7 Indien een speler meer dan twee keer in een hoger team heeft gespeeld mag dan niet meer 
invallen in een lager (en/of “jonger” team, tenzij dit een E-team betreft.  
4.8 Een speler mag op dezelfde dag niet voor meerdere jeugdteams spelen.  
4.9 Een speler die in een seizoen voor een jeugdteam van een vereniging is uitgekomen (ook als dat 
een team betreft in de JCC van een andere bond), mag in dat seizoen niet meer voor een jeugdteam 
van een andere vereniging uitkomen. Een speler die in een seizoen voor een E- team van een 
vereniging is uitgekomen mag in dat seizoen wel voor een team van een andere verenging uitkomen.  
4.10 Bij overtreding van het bepaalde in de artikelen 4.1 tot en met 4.11, wordt de partij verloren 
verklaard voor de speler(s) die ten onrechte heeft deelgenomen of aan een te laag bord heeft 
gespeeld.  
4.11 Als een team maar drie spelers heeft worden zij geacht de tegenstander vooraf te informeren 
dat het team met drie spelers speelt. Hierbij blijft altijd bord 4 leeg.  
4.12 Een vereniging kan bij de competitieleider dispensatie aanvragen om één speler in een D- of C- 
team op te mogen nemen die 1 jaar te oud is. De dispensatieaanvraag moet op zijn minst aan de 
volgende voorwaarden voldoen om een kans te maken op dispensatie: de dispensatiespeler mag niet 
de hoogste rating van het team hebben waarin hij gaat spelen en de vereniging mag niet deelnemen 
met een team in de leeftijdscategorie waartoe de dispensatiespeler zelf behoort.  
 
Artikel 5 
5.1 Het thuisspelende team dient te zorgen voor het materiaal (stukken, borden, klokken); dit  
moet in goede staat verkeren.  
5.2 Het noteren van de zetten is verplicht met uitzondering van de E-categorie.  
Spelers in de D-categorie hoeven niet te noteren als zij nog speelgerechtigd zijn in de E- categorie. Als 
een speler op grond daarvan niet noteert, mag de tegenstander ook van notatie afzien. Als een 
speler die nog speelgerechtigd is in de E-categorie niet noteert moet dit bij aanmelding gemeld 
worden aan de competitieleider. Dit zal dan vermeld worden in de competitiegids.  
5.3 Zodra een speler in de D-categorie op enig moment minder dan 5 minuten bedenktijd over heeft  
hoeft hij het vervolg van de partij niet meer te noteren.  
5.4 De speeltijd bedraagt in de categorie:  
E – 15 minuten per persoon per partij + 10 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet.  
D – 20 minuten per persoon per partij + 20 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet.  
C – 30 minuten per persoon per partij + 30 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet.  
A – 45 minuten per persoon per partij + 30 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet.  
5.5 Na afloop van de partij worden de kleuren omgedraaid en wordt er een snelschaakpartij gespeeld 
met als bedenktijd 3 minuten en 2 seconden per zet volgens het FIDE-snelschaakreglement met als 
aanvullende bepaling dat winst kan worden geclaimd bij een door de speler zelf geconstateerde 
onreglementaire zet of vallen van de vlag en dat als beide vlaggen gevallen zijn het remise is. In de E-
categorie worden geen snelschaakpartijen gespeeld.  
 
Artikel 6  
6.1 De leiding van de wedstrijd berust bij de teamleider van de thuisspelende vereniging, of een  
door hem aangewezen persoon.  
6.2 Voor het begin van de wedstrijd overhandigen de teamleiders elkaar gelijktijdig de opstelling van 
hun team.  
6.3 Het thuisspelende of in de indeling als eerstgenoemde team heeft zwart aan de oneven borden 
en wit aan de even borden.  
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Artikel 7  
7.1 Als een speler zijn partij wint, levert dit 1 bordpunt op voor zijn team. Een remise levert 1⁄2 
bordpunt op; een verliespartij levert 0 bordpunten op.  
7.2 Aan het team dat 21⁄2 of meer bordpunten behaalt worden 2 matchpunten toegekend; voor het 
behalen van 2 bordpunten ontvangt een team 1 matchpunt. Een team dat 11⁄2 of minder 
bordpunten behaalt verkrijgt geen matchpunten.  
7.3 Het team, waarvan 10 minuten (bij de E), 20 minuten (bij de D), 30 minuten (bij de A en C) na het 
vastgestelde tijdstip niet minstens 3 spelers zijn opgekomen, wordt geacht in het geheel niet te zijn 
opgekomen. Het betrokken team verliest de wedstrijd reglementair met 4-0 en krijgt een boete 
toegewezen als vermeld in artikel 13. Indien echter naar oordeel van de competitieleider overmacht 
kan worden aangetoond als oorzaak van het niet opkomen, stelt de competitieleider een nieuwe 
datum voor de wedstrijd vast.  
 
Artikel 8  
8.1 De wedstrijden worden gespeeld volgens het FIDE-reglement van 1 juli 2017 in de  
Nederlandse vertaling voor zover in dit reglement niet anders wordt aangegeven.  
8.2 Een speler die 10 minuten (bij de E), 20 minuten (bij de D), 30 minuten (bij de A en C) na het 
vastgestelde aanvangstijdstip niet aan het bord verschenen is, heeft de wedstrijd verloren.  
8.3 In de D- en E-categorie 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 9  
In relatie tot 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 10  
10.1 Na afloop van de wedstrijd wordt een volledig ingevuld wedstrijdformulier door beide 
teamleiders of plaatsvervangers ondertekend. De teamleider van de thuisspelende club dient binnen 
twee werkdagen de gegevens zoals deze op het wedstrijdformulier staan aan de competitieleider 
door te geven. Dit kan door het opsturen van het wedstrijdformulier of door de gegevens digitaal 
door te geven. In dit laatste geval behoudt de competitieleider wel het recht het originele 
ondertekende wedstrijdformulier op te vragen. Bij niet tijdig doorgeven van de uitslagen kan er een 
boete worden opgelegd als vermeld in artikel 13  
10.2 Als één der beide teamleiders tegen de uitslag van een wedstrijd protest aan wil tekenen 
behoort hij dit op het wedstrijdformulier te vermelden en het wedstrijdformulier niet te 
ondertekenen. Een schriftelijke toelichting van het protest dient binnen 4 werkdagen in het bezit te 
zijn van de competitieleider.  
10.3 Tegen een beslissing van de competitieleider kan beroep worden aangetekend bij de commissie 
van beroep van de SBO.  
 
Artikel 11  
In geval een team zich in de loop van de competitie terugtrekt, worden alle reeds gespeelde partijen 
van dit team vervallen verklaard. Indien een team zich terugtrekt zonder gegronde redenen, dit ter 
beoordeling van de competitieleider, kan een boete worden opgelegd als genoemd in artikel 13.  
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Artikel 12  
12.1 De competitieleider kan afhankelijk van het aantal deelnemende teams, de speelsterkte en de 
geografische omstandigheden per leeftijdscategorie verschillende klassen maken.  
12.2 De rangschikking per klasse wordt achtereenvolgens bepaald door:  
a: het aantal matchpunten;  
b: het aantal bordpunten;  
c: het resultaat van de onderlinge wedstrijd(en);  
d: het resultaat van de onderlinge wedstrijd (en) waarin de score op het vierde bord wordt 
geschrapt;  
Geeft dit ook geen beslissing dan worden de scores op het derde en vierde bord geschrapt en als dit 
ook een gelijke uitslag geeft, levert de score op het eerste bord de beslissing.  
e: het resultaat van de snelschaakcompetitie (voorzover van toepassing)  
Indien na toepassing van bovenstaande twee of meer teams nog steeds gelijk eindigen, beslist de 
competitieleider.  
12.3 Het hoogst geëindigde team in de hoogste klasse van een leeftijdscategorie is kampioen van de 
SBO in deze categorie. De SBO-kampioenen in de C-, D- en E-klasse verwerven het recht tot 
deelname aan de door de KNSB georganiseerde Nederlandse jeugdclubkampioenschappen.  
12.4 Het hoogst geëindigde team in de hoogste snelschaakklasse van een leeftijdscategorie is 
snelschaakkampioen van de SBO in deze categorie.  
 
Artikel 13 
De boeteregeling voor de jeugdclubcompetitie is als volgt:  
a: niet tijdig doorgeven van wedstrijduitslagen € 5,-  
b: terugtrekken van een team zonder geldige reden naar oordeel van de competitieleider € 40,-  
c: niet komen opdagen bij een competitiewedstrijd zonder dat er naar oordeel van de 
competitieleider overmacht is aangetoond € 30,-  
 
Artikel 14  
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitieleider, zo nodig na overleg 
met de jeugdcommissie van de SBO. 


