Viertallencompetitie nieuwe stijl
Besluiten ALV 13 mei 2015 (volgens notulen)
• Viertallencompetitie krijgt twee niveaus, een 1e en een 2e divisie
• De grens tussen deze twee niveaus ligt op een gemiddelde rating van ongeveer
1500
• Open inschrijving 2e divisie
• Bij aanmelding van een viertal dient de vereniging de gemiddelde rating van het
betreffende viertal door te geven. Op basis hiervan wordt de exacte ratinggrens
bepaald, die hierdoor enigszins flexibel is.
• Op basis van de ratinggrens worden de teams in de 1e of de 2e divisie ingedeeld
Voorgestelde opzet
Om recht te doen aan de volgende twee uitgangspunten:
- méér spelers laten spelen
- spelers méér laten spelen
èn de uitdaging om het op te zetten competitiesysteem zo eenvoudig mogelijk en
uitvoerbaar te houden voor zowel de competitieleider als de verenigingen, zijn het
vierde en het vijfde punt bij de hierboven genoemde besluiten iets minder praktisch,
maar wel uitvoerbaar wanneer de viertallencompetitie wat later begint dan de
reguliere achttallencompetitie. Op deze wijze hebben verenigingen aan het begin van
het seizoen (de maand september) de tijd om de interesse te peilen voor de
viertallencompetitie en tijdig teams inclusief de basisopstelling op te geven.
Hieronder worden enige algemene en enige aanvullende uitgangspunten genoemd
voor de RSB-viertallencompetitie.
Algemene uitgangspunten
• Er is een 1e divisie voor teams met een gemiddelde rating van en boven 1500 en
een 2e divisie voor teams met een gemiddelde rating tot 1500.
• Alle leden die als zodanig in de KNSB-ledenadministratie als lid van een RSBvereniging zijn geregistreerd, zijn gerechtigd namens één RSB-vereniging uit te
komen voor een viertal in de RSB-viertallencompetitie. Dit geldt dus ook voor
spelers die uitkomen in de KNSB-competitie, al dan niet namens een RSBvereniging. Dit betekent ook dat een speler die van meerdere RSB-verenigingen lid
is, voor de ene RSB-vereniging mag uitkomen in de reguliere (achttallen-)
competitie en voor de andere RSB-vereniging in de viertallencompetitie.
• Er vindt een open inschrijving in de maand september voor beide divisies plaats,
waarbij de vereniging per viertal aangeeft voor welke divisie dat viertal wordt
opgegeven en wat de basisopstelling van dat viertal is. Er mogen meer dan vier
spelers worden opgegeven.
• Voor de bepaling van de gemiddelde rating van een viertal wordt voor de gehele
viertallencompetitie uitgegaan van de KNSB-rating per 1 augustus van het
kalenderjaar waarin de viertallencompetitie start. Indien geen KNSB-rating bekend
is, kan worden gebruikgemaakt van de KNSB-jeugdrating of de FIDE-rating per 1
augustus, en van alle historische KNSB-(jeugd)ratinglijsten. Indien de rating dan
nog niet bekend is, geeft de betreffende vereniging een geschatte rating op. Indien
voor een viertal meer dan vier spelers zijn opgegeven, geldt voor de gemiddelde
rating van het viertal het gemiddelde van de vier hoogst gerate spelers.
• Indien een vereniging meerdere viertallen heeft opgegeven, wordt de nummering
van de viertallen (“wat is het hoogste viertal?”) bepaald op basis van de
opgegeven gemiddelde rating van de viertallen.
• Spelers opgegeven in de basisopstelling dienen tenminste twee keer voor het
betreffende viertal uit te komen
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De viertallencompetitie start in de eerste week ná de herfstvakantie, d.w.z. eind
oktober, en loopt door tot en met uiterlijk de maand mei
Het speeltempo is gelijk aan dat van de RSB-competitie, d.w.z. 90 minuten per
speler per partij + 15 seconden per zet vanaf zet 1
Per viertal mogen maximaal 12 verschillende spelers, waaronder de vier
basisspelers, uitkomen.
Spelers opgegeven voor een bepaald viertal mogen maximaal drie keer invallen in
een hoger viertal van dezelfde vereniging. Spelers die niet zijn opgegeven voor
enig viertal mogen maximaal 3 keer in totaal spelen voor één of meerdere
viertallen van één vereniging. Een speler kan voorafgaand aan zijn eerste partij in
de viertallencompetitie worden toegevoegd aan de opstelling van een viertal, mits
de gemiddelde rating van dat viertal, indien het de 2e divisie betreft, onder de
1500 blijft, en de betreffende speler dient tenminste twee partijen te spelen in de
viertallencompetitie.
De gemiddelde rating van een viertal in de 2e divisie dient in elke wedstrijd onder
de 1500 te blijven. Wanneer dit wordt overtreden, is het het beste om niet de
spelers zelf te straffen door bijvoorbeeld partijen verloren te verklaren, maar het
team als geheel te bestraffen door 1 wedstrijdpunt af te trekken van het totaal
aantal behaalde wedstrijdpunten in de stand. Dit gebeurt voor elke wedstrijd
waarin een viertal in de 2e divisie niet voldoet aan de ratingeis van de 2e divisie.
Alle wedstrijden in de viertallencompetitie worden aangeboden voor de KNSBratingverwerking.

Aanvullende punten
• Viertallen in de 2e divisie worden zo veel als mogelijk niet ingedeeld in de
speelweek waarin het laagste achttallenteam in de RSB-competitie is ingedeeld.
Voor de 1e divisie mag (dus niet verplicht) een vereniging bij de opgave van het
viertal aangeven in welke speelweek het viertal liever niet speelt.
• Om de viertallencompetitie niet te laat in het seizoen te laten eindigen (aan het
eind van het seizoen organiseren enkele RSB-verenigingen een open
kampioenschap op hun clubavond, bijvoorbeeld het Watertorentoernooi en het
Rotterdam Open), heeft het indelingstechnisch de voorkeur om zo veel mogelijk in
te delen in dubbelrondige vierkampen. Op deze wijze spelen de teams in totaal zes
wedstrijden en eindigt de viertallencompetitie uiterlijk een week later dan de
laatste speelweek van de reguliere achttallencompetitie. In ieder geval is het de
bedoeling dat elk viertal tenminste zes wedstrijden speelt. Het kan dus ook zijn dat
sommige poules bijvoorbeeld enkelrondige 7-kampen zijn. Dit is uiteraard
afhankelijk van het aantal teams dat zich uiteindelijk heeft ingeschreven.
• Om mogelijke competitievervalsing, met name in de 1e divisie, tegen te gaan, is er
een bovengrens aan de rating van invallers, zodat de gemiddelde rating van het
viertal niet veel hoger wordt ten opzichte van de gemiddelde rating van de
basisopstelling. Te denken valt aan een rating die maximaal 200 punten hoger is
dan het gemiddelde van het betreffende viertal. Indien de rating van de invaller
hoger is dan toegestaan, dan wordt diens partij verloren verklaard (voor
ratingverwerking geldt wel de werkelijke uitslag).
Reglement
Wanneer de AV van de RSB een besluit heeft genomen over deze punten, zal de
Reglementencommissie zo snel mogelijk het reglement opstellen, waarin de
betreffende punten op de juiste wijze terugkomen.
Arrian Rutten
competitieleider RSB
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