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1. DOEL EN TOEPASSING
Artikel 1
Algemeen
Dit reglement geldt voor de ingevolge het Huishoudelijk Reglement van de Rotterdamse Schaakbond
(hierna te noemen RSB) in elk verenigingsjaar te organiseren competitie tussen teams van de
aangesloten verenigingen.
Artikel 2
Leiding
1.
De algemene leiding van de in artikel 1 bedoelde competitie berust bij de competitieleider van de
RSB. Hij is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle
geschillen en onvoorziene gevallen, welke zich terzake mochten voordoen.
2.
Bij ontstentenis van de competitieleider wordt zijn functie waargenomen door een (enkele) door het
bestuur van de RSB aan te wijzen plaatsvervanger(s).
Artikel 3
Beroep
1.
Tegen op grond van artikel 2 genomen beslissingen kan door de belanghebbende vereniging(en)
beroep worden aangetekend bij de Geschillencommissie van de RSB.
2.
Een beroep moet schriftelijk of per email, met redenen omkleed binnen 10 dagen nadat de
e
beslissing de vereniging(en) heeft bereikt, worden ingediend bij de 1 secretaris van de RSB;
gelijktijdig dient een afschrift te worden toegezonden aan de competitieleider en aan de bij het
beroep rechtstreeks betrokken andere vereniging(en).
3.
Bij de indiening van een beroep, als omschreven in lid 2, door of namens een vereniging vindt
behandeling van het beroep slechts plaats indien door de betreffende vereniging binnen een
termijn van 5 dagen na indiening een bedrag, waarvan de hoogte is vermeld in de bijlage, aan de
penningmeester van de RSB is overgemaakt. Bij gegrondverklaring van het beroep wordt het
bedrag gerestitueerd; wordt het beroep niet gegrond verklaard dan beslist de commissie of het
bedrag, of een deel daarvan, wordt terugbetaald.
4.
Binnen twee maanden na indiening van het beroepschrift ontvangen de indiener(s) van het
beroep,de competitieleider en de overige betrokkenen een gemotiveerde uitspraak.
2. INDELING
Artikel 4
Deelneming teams
1.
Tot het deelnemen aan de competitiewedstrijden worden toegelaten teams van de bij de RSB
aangesloten verenigingen.
2.
Teams, welke in de competitiewedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (hierna te
noemen KNSB) uitkomen, kunnen niet gelijktijdig deelnemen aan de competitiewedstrijden van de
RSB.
Artikel 5
Opbouw groepen
1.
De teams worden naar sterkte in groepen ingedeeld als volgt:
a:
één groep, genaamd promotieklasse;
e
b:
twee groepen, genaamd 1 klasse (A en B);
e
c:
drie groepen, genaamd 2 klasse (A t/m C);
e
d:
drie groepen, genaamd 3 klasse (A t/m C);
e
e:
maximaal zes groepen, genaamd 4 klasse (A t/m F);
2.
Als grondslag voor de sterkte van de teams geldt de eindstand van de competitiewedstrijden van
het vorige verenigingsjaar met inachtneming van hetgeen in artikel 10 ten aanzien van de promotie
en degradatie is bepaald.
3.
Teams, welke in het vorige verenigingsjaar in de competitie van de KNSB hebben gespeeld en
daaruit zijn gedegradeerd of teruggetrokken, worden ingedeeld in de promotieklasse.
4.
Teams, welke in het vorige verenigingsjaar niet aan de competitiewedstrijden van de RSB hebben
deelgenomen, worden ingedeeld in de laagste klasse; het bestuur kan echter voorstellen een
zodanig team in een hogere klasse in te delen.
Artikel 6
Bezetting groepen
1.
De bezetting van de diverse groepen is als volgt:
a:
de groep van de promotieklasse bestaat uit minimaal acht teams;
e
e
e
b:
de groepen van de 1 , 2 en 3 klasse bestaan uit elk acht teams;
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c:

2.
3.
4.
5.

e

de groepen van de 4 klasse bestaan elk uit minimaal zes en maximaal acht teams.
Hierbij wordt in eerste instantie gestreefd naar een zo gelijk mogelijke verdeling van de
teams over de groepen en in tweede instantie naar zoveel mogelijk teams per groep.
Teams van één vereniging, welke in dezelfde klasse spelen, worden zo mogelijk in verschillende
groepen ingedeeld.
Overigens geschiedt de indeling in de groepen binnen een klasse zo veel mogelijk regionaal.
De verenigingen zijn verplicht vóór de door de competitieleider bekend te maken datum aan hem
alle noodzakelijke gegevens betreffende de vereniging en haar teams te verstrekken.
Niet-nakoming van de verplichting van lid 4 wordt per overtreding gestraft met een boete, waarvan
de hoogte is vermeld in de bijlage, onverminderd het alsnog nakomen van de verplichting.

Artikel 7
Vaststelling groepen
1.
De competitieleider stelt aan het bestuur een indeling van de teams voor. Hij houdt hierbij rekening
met een billijke verdeling van uit- en thuiswedstrijden en een zo evenredig mogelijke verdeling van
de te maken reizen.
2.
De indeling van de teams wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van de RSB, op
voorstel van het bestuur en met inachtneming van hetgeen in dit reglement terzake is bepaald.
3. KAMPIOENSCHAP, PROMOTIE EN DEGRADATIE
Artikel 8
Eindstand competitie
1.
De eindstand in een groep wordt bepaald door het aantal behaalde wedstrijdpunten.
2.
Indien het aantal wedstrijdpunten gelijk is, wordt de volgorde bepaald door het aantal behaalde
bordpunten.
3.
Indien zowel het aantal behaalde wedstrijd- als bordpunten gelijk is, wordt de volgorde bepaald
door het onderlinge resultaat.
4.
Is dan nog geen eindstand verkregen, dan wordt de volgorde bepaald door de Sonnenborn-Berger
score ten aanzien van de wedstrijdpunten. Is dan nog geen beslissing verkregen, dan beslist de
Sonnenborn-Berger score ten aanzien van de bordpunten.
5.
Is ook dan nog geen beslissing verkregen dan wordt de volgorde bepaald door het onderlinge
resultaat aan:
primair:
de eerste zes borden;
secondair:
de eerste vier borden;
tertiair:
de eerste twee borden.
6.
Is na toepassing van de leden 1 t/m 5 nog geen volgorde verkregen, dan beslist het lot.
7.
Teams, welke uit de competitie teruggetrokken of van de competitie uitgesloten zijn, worden geacht
op de laagste plaats(en) te zijn geëindigd.
Artikel 9
Kampioenschap
1.
Het team dat in de eindstand de eerste plaats in een groep bezet, mag zich noemen "Kampioen
van de ......... klasse", onder toevoeging van de groep waarin het team was ingedeeld en het
verenigingsjaar.
2.
De kampioen van de promotieklasse krijgt de titel "Clubkampioen van de Rotterdamse Schaakbond
.....", onder toevoeging van het verenigingsjaar.
3.
Aan iedere kampioen in elke groep wordt een prijs uitgereikt.
Artikel 10
Promotie en degradatie
1a.
De kampioen van de promotieklasse verwerft het recht tot deelname aan de KNSB-competitie.
1b.
Naast de kampioen kan ook de nummer 2 het recht hebben tot deelname aan de KNSB-competitie,
in het geval de RSB een extra promotieplaats heeft bedongen.
2.
Naar de opvolgend hogere klasse promoveren:
e
a:
de kampioenen van de 1 klasse;
e
e
b:
de kampioenen van de 2 klasse, aangevuld met de beste nummer 2 in de 2 klasse. De
als tweede geëindigde teams worden gerangschikt conform artikel 10 lid 8;
e
c:
de kampioenen en de als tweede geëindigde teams van de 3 klasse;
e
d:
de kampioenen van de 4 klasse, eventueel aangevuld met de beste nummers 2 en
zonodig de beste nummers 3. De als tweede en zonodig als derde geëindigde teams
worden gerangschikt conform artikel 10 lid 8.
e
3.
Vanuit alle klassen, behalve de 4 klasse, degraderen de twee laagst geëindigde teams van iedere
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

groep naar de opvolgend lagere klasse.
Indien de promotieklasse uit meer dan acht teams bestaat degraderen uit alle klassen, met
e
uitzondering van de 4 klasse zoveel teams extra als er meer dan acht in de promotieklasse waren
ingedeeld. Indien de promotieklasse daardoor in het aansluitende verenigingsjaar uit minder dan
acht teams zou bestaan, wordt de extra degradatie beperkt, zodanig dat alle groepen in alle
e
klassen, uitgezonderd de 4 klasse, weer uit acht teams bestaan.
In het geval dat de promotieklasse uit minder dan acht teams zou gaan bestaan en artikel 10 lid 4
e
niet van toepassing is, of indien in enige andere klasse met uitzondering van de 4 klasse, de
groepen uit minder dan acht teams zouden gaan bestaan, promoveren uit de opvolgend lagere
e
klasse(n) zoveel teams extra als nodig zijn om alle groepen in de promotieklasse t/m de 3 klasse
weer uit acht teams te laten bestaan.
Voor de bepaling van de extra-degradatie als vermeld in artikel 10 lid 4 wordt per klasse, met
uitzondering van de laagste klasse, een ranglijst opgemaakt van de als zesde geëindigde teams.
Voor de bepaling van de extra-promotie als vermeld in artikel 10 lid 5 wordt per klasse een ranglijst
opgemaakt van de:
e
e
a:
als 2 geëindigde teams in de 1 klasse;
e
e
b:
resterende als 2 geëindigde teams in de 2 klasse;
e
e
c:
als 3 geëindigde teams in de 3 klasse;
e
e
e
d:
als 2 en zo nodig als 3 geëindigde teams in de 4 klasse.
Behoudens het bepaalde in lid 9 geschiedt het opmaken van de ranglijst op basis van het aantal
behaalde wedstrijdpunten. Is dit gelijk dan wordt de volgorde bepaald door het aantal gescoorde
bordpunten.
Is het aantal gespeelde wedstrijden per groep niet gelijk, dan wordt bij het opmaken van de ranglijst
de volgorde bepaald op basis van de gemiddeld per wedstrijd gescoorde wedstrijdpunten. Is dit
gelijk dan wordt de volgorde bepaald op basis van de gemiddeld per wedstrijd gescoorde
bordpunten.
Is na toepassing van lid 8 c.q. lid 9 geen volgorde verkregen, dan volgt een halve competitie tussen
de gelijk geëindigden. Kan ook daarna nog geen volgorde worden bepaald, dan beslist het lot.
De volgorde van de ranglijst bepaalt de extra-promotie c.q. extra-degradatie.
De competitieleider geeft aan het begin van de competitie aan hoe de promotie/degradatie-regeling
er voor dat seizoen uit zal zien.

4. HET ROOSTER
Artikel 11
Speelseizoen
e
De 1 ronde van het speelseizoen vangt niet eerder aan dan in de laatste volle week van september.
De laatste ronde vangt niet later aan dan 15 april daaraanvolgende.
Artikel 12
Competitiesysteem
In alle groepen wordt een enkelrondige competitie gespeeld.
Artikel 13
Rooster
1.
De competitieleider stelt het rooster van de te spelen wedstrijden vast.
2.
Indien in een groep meer dan één team van dezelfde vereniging is ingedeeld, dan vinden de
wedstrijden tussen deze teams in de eerste ronde(n) plaats.
Artikel 14
Speeldata
1.
De wedstrijden worden op de in het rooster vastgestelde data gespeeld.
2.
In onderling overleg mag een vroegere datum worden vastgesteld, mits de competitieleider tegen
de nieuwe datum geen bezwaar heeft.
Artikel 15
Uitstel
1.
Een wedstrijd kan slechts wegens zeer dringende redenen – ter beoordeling van de
competitieleider – worden uitgesteld.
2.
Een verzoek tot uitstel moet, indien zich naar de mening van de verzoekende vereniging een reden
als bedoeld in lid 1 voordoet, terstond bij de competitieleider worden ingediend.
3.
Indien de competitieleider uitstel toestaat, bepaalt hij zo spoedig mogelijk, onder raadpleging van
de beide verenigingen, opnieuw plaats en datum voor de wedstrijd.
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Hierbij wordt als richtlijn aangehouden dat, behoudens volstrekte onmogelijkheid, de wedstrijd vóór
de volgende ronde moet worden gespeeld.
Artikel 16
Speellokaal
1.
Een wedstrijd wordt gespeeld in het speellokaal dat tevoren als zodanig door de thuisspelende
vereniging is aangemeld bij de RSB.
Vóór aanvang van de eerste ronde bepaalt de competitieleider of de laatste ronde in de
promotieklasse gezamenlijk zal worden gespeeld en, zo ja, welke datum en welk aanvangstijdstip
daarvoor zijn gereserveerd. Het speellokaal voor een gezamenlijke laatste ronde wordt minimaal
zes weken tevoren bekend gemaakt.
2.
Indien de afstand en/of verbinding tussen twee gemeenten ernstige bezwaren oplevert voor een
normale wedstrijd, kan – in onderling overleg – een tussengelegen plaats worden vastgesteld, mits
daarvan tijdig kennis wordt gegeven aan de competitieleider.
3.
De kosten van zaalhuur, materiaal en wedstrijdleiding komen voor rekening van de thuisspelende
vereniging. Bij een gezamenlijke laatste ronde in de promotieklasse komen deze kosten voor
rekening van de RSB.
Artikel 17
Vooruitspelen
1.
Alle partijen van een wedstrijd moeten gelijktijdig worden gespeeld.
2.
Van het bepaalde in lid 1 mag, in onderling overleg, worden afgeweken.
3.
Partijen, gelijk bedoeld in lid 2, moeten vóór de vastgestelde wedstrijddatum worden gespeeld. De
bepalingen betreffende aanvangsuur, speeltempo e.d. zijn dezelfde als die voor de wedstrijd.
4.
Een verzoek om één of meer partijen, bedoeld in lid 2, vooruit te spelen, kan door de vereniging
waaraan het verzoek wordt gericht, worden toegestaan of afgewezen, uitgezonderd het bepaalde in
lid 5.
5.
Een verzoek tot vooruitspelen moet door de vereniging, waaraan het verzoek wordt gericht, worden
gehonoreerd, indien de speler(s) van de verzoekende vereniging op de vastgestelde
wedstrijddatum moet(en) uitkomen voor een officieel individueel RSB- of KNSB-kampioenschap, en
indien dit verzoek tenminste 14 dagen van tevoren wordt gedaan.
6.
Het aantal vooruit te spelen partijen mag nimmer hoger zijn dan drie.
7.
Indien voor het einde van het verenigingsjaar geconstateerd wordt, dat een partij, deel uitmakend
van een wedstrijd, na het spelen van deze wedstrijd werd gespeeld, volgt ongeldig verklaring van
deze partij en wordt aan beide spelers een nul toegekend.
5. DE WEDSTRIJD
Artikel 18
Wedstrijdreglement
1.
Gespeeld wordt volgens de spelregels van de Wereldschaakbond (F.I.D.E.) in de officiële
Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB, laatste uitgave, voor zover in dit reglement niets
anders is bepaald.
2.
De beslissingen, welke de F.I.D.E. met betrekking tot de toepassing of de uitleg daarvan neemt,
zijn bij de competitiewedstrijden pas van kracht vanaf de aanvang van het seizoen nadat zij
vanwege de KNSB door publicatie in een officieel orgaan algemeen bekend zijn gemaakt.
3.
Het is een speler toegestaan een mobiele telefoon of een ander elektronisch communicatiemiddel
bij zich te hebben. Deze dient echter tijdens de partij uit te staan. Indien een mobiele telefoon of
ander elektronisch hulpmiddel tijdens de partij aan blijkt te staan, bijvoorbeeld doordat er een geluid
wordt gegenereerd, dient de wedstrijdleider de betreffende speler een laatste waarschuwing te
geven. Indien nadien nogmaals een mobiele telefoon of ander elektronisch hulpmiddel van
dezelfde speler blijkt aan te staan, wordt die speler gestraft met een reglementair verlies. Gebruik
maken van een mobiele telefoon of ander elektronisch hulpmiddel is tijdens de wedstrijd niet
toegestaan en wordt bestraft met een reglementaire nul, tenzij de arbiter anders beslist.
Artikel 19
Uitrusting
De thuisspelende vereniging moet zorg dragen voor een wedstrijdlokaal, borden, stukken, klokken,
notatiebiljetten en het ter raadpleging aanwezig zijn van een exemplaar van dit reglement en van de
spelregels van de F.I.D.E. bedoeld in artikel 18.
Artikel 20
Wedstrijdleider
1.
Als wedstrijdleider, bedoeld in de spelregels van de F.I.D.E., treedt op een door de thuisspelende
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

vereniging vooraf als zodanig aan te wijzen persoon, behoudens in het geval dat de
competitieleider vooraf een ander als wedstrijdleider heeft aangewezen.
De door de thuisspelende vereniging aangewezen wedstrijdleider dient lid te zijn van de KNSB, of
tenminste in het bezit te zijn van een door de KNSB uitgegeven diploma scheidsrechter,
wedstrijdleider of arbiter.
De wedstrijdleider neemt bij voorkeur niet aan de wedstrijd deel. Indien hij dat wel doet, hebben zijn
verplichtingen als wedstrijdleider voorrang boven die als speler.
Indien degene, die als leider van een team optreedt, het niet eens is met de beslissing(en) van de
wedstrijdleider, kan hij daartegen bij de competitieleider bezwaar maken.
Een bezwaar, als bedoeld in lid 4, moet tot uitdrukking worden gebracht bij de ondertekening van
het wedstrijdformulier door toevoeging van de woorden “onder protest”. Tevens dient zeer in het
kort te worden aangegeven waartegen bezwaar wordt gemaakt.
Een bezwaar, als bedoeld in lid 4, moet bij afzonderlijk schrijven of per email worden toegelicht.
Deze toelichting dient binnen één week ná de wedstrijddatum in het bezit van de competitieleider te
zijn; gelijktijdig moeten afschriften daarvan worden gezonden aan de secretaris van de tegenpartij
en de wedstrijdleider van die avond.
De tegenpartij heeft gedurende één week na ontvangst van het afschrift, als bedoeld in lid 6, de
gelegenheid desgewenst harerzijds een schriftelijke uiteenzetting of per email aan de
competitieleider te verstrekken, eveneens onder toezending van een afschrift daarvan aan de
protesterende partij en de wedstrijdleider van die avond.
De competitieleider neemt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de termijn, gesteld in lid 7,
een beslissing welke hij schriftelijk ter kennis van de belanghebbenden brengt. Indien hij, alvorens
te beslissen nog nadere toelichting behoeft, kan hij die schriftelijk of per email bij één of beide
partijen inwinnen, en daarbij een bindende termijn voor die beantwoording stellen.

Artikel 21
Opstelling spelers en kleurverdeling
1.
De wedstrijdleider ontvangt voor de aanvang van de wedstrijd van beide teamleiders gelijktijdig de
opstelling van hun spelers in de juiste bordvolgorde.
De spelers van het thuisspelende team hebben aan de oneven genummerde borden de zwarte en
aan de even genummerde borden de witte stukken.
2.
Indien binnen één uur na het vastgestelde aanvangsuur een opgegeven team niet volledig is
opgekomen, is het toegestaan dat een vervanger wordt ingezet, echter nooit meer dan één speler
per team. Er wordt geen vergoeding gegeven voor de reeds verstreken bedenktijd.
3.
Indien een vervanger, als bedoeld in lid 2, wordt ingezet en de aanwezige witspeler zijn eerste zet
al heeft verricht wordt de stelling door de wedstrijdleider teruggebracht in de beginstelling en stelt
hij de klok van wit in beweging.
Het staat de witspeler daarna vrij om een willekeurige eerste zet, die reglementair mogelijk is, uit te
voeren.
Artikel 22
Aanvangstijdstip
1.
Het aanvangstijdstip is 20.00 uur of zoveel vroeger als tevoren in onderling overleg is
overeengekomen.
2.
Het aanvangstijdstip van (jeugd)teams kan afwijken van het in lid 1 genoemde. Een afwijkend
aanvangstijdstip wordt voor aanvang van de competitie bekend gemaakt.
3.
Indien een speler meer dan 60 minuten na het te voren vastgestelde aanvangstijdstip van de
wedstrijd niet aanwezig is, dan verliest die speler de partij.
Artikel 23
Speeltempo en notatieplicht
1.
Het speeltempo is per speler 90 minuten voor de hele partij met 15 seconden extra tijd
per zet vanaf zet 1.
2.
Als een speler voor de eerste maal minder dan 5 minuten over heeft op zijn klok, dan is hij voor het
restant van de partij niet verplicht te noteren.
Artikel 24
Schaakklok
1.
Voor het meten van de bedenktijd kunnen alleen digitale klokken worden ingezet die door de FIDE
zijn goedgekeurd voor gebruik bij schaakwedstrijden..
2.
De klokken dienen ingesteld te worden op een periode van 1:30 uur, waarbij 15 seconden vanaf zet
1 wordt toegevoegd aan de bedenktijd (DGT 2000: instelling 23; DGT 2010: instelling 18; voor

6

beiden geldt dat voor beide spelers eerst 1:30:00 wordt ingesteld en dan voor beide spelers 0.15
seconden).
Artikel 25
Score
1.
Voor een gewonnen partij wordt aan de winnaar één bordpunt en aan de verliezer nul bordpunten
toegekend. Voor een remisepartij krijgen beide spelers een half bordpunt.
2.
Aan het team, dat in een wedstrijd de meeste bordpunten behaalt, worden twee wedstrijdpunten
toegekend en aan het andere team nul wedstrijdpunten; behalen beide teams evenveel
bordpunten, dan wordt aan elk team één wedstrijdpunt toegekend.
Artikel 26
Wedstrijdbepalingen
1.
Vóór de aanvang van de wedstrijd moeten speeltempo en de wedstrijdleider bekend worden
gemaakt.
2.
Indien klokken, speelmateriaal of speellokaal op het aanvangsuur niet beschikbaar zijn, wordt de
hierdoor verloren gegane tijd bij het feitelijk begin in mindering gebracht van de speelduur van de
spelers van de thuisspelende vereniging.
Artikel 27
Wedstrijdformulier
1.
Onder wedstrijdformulier dient te worden verstaan een door de RSB voorgeschreven en daar
verkrijgbaar formulier.
2.
De thuisspelende vereniging is verplicht ervoor te zorgen dat binnen drie werkdagen na afloop van
een wedstrijd een door de wedstrijdleider en beide teamleiders ondertekend wedstrijdformulier met
de gedetailleerde uitslag in het bezit van de competitieleider komt. Dit kan per post of met een
gescand wedstrijdformulier per email.
Met hun handtekening geven de ondertekenaars te kennen dat het formulier naar waarheid is
ingevuld.
3.
Op het formulier dient ook het bondsnummer – te ontlenen aan de ledenlijst van de KNSB –
vermeld te worden. Bij onduidelijkheden geldt eerst de achternaam, dan het bondsnummer en
tenslotte de voorletter(s).
4.
Het is niet toegestaan op het wedstrijdformulier een pseudoniem te bezigen, tenzij de werkelijke
naam van de speler en de redenen van het spelen onder pseudoniem aan de competitieleider
bekend zijn.
5.
Indien één of meer spelers niet zijn opgekomen, dient zulks op het wedstrijdformulier te worden
vermeld.
6.
De verenigingen waarvan één of meer teams aan de KNSB-competitie deelnemen, zijn verplicht
van elke door hen gespeelde KNSB-wedstrijd een wedstrijdformulier te zenden aan de RSBcompetitieleider. Dit formulier dient binnen 3 werkdagen na afloop van de wedstrijd in het bezit van
de RSB-competitieleider te zijn.
7.
De RSB-competitieleider kan voor aanvang van de KNSB-competitie aan de daarin uitkomende
verenigingen schriftelijk mededelen dat zij van de verplichtingen van lid 6 voor de duur van die
competitie zijn ontheven.
Artikel 28
Strafbepaling t.a.v. artikel 27
Het niet nakomen van de verplichtingen, genoemd in artikel 27, kan door de competitieleider worden
bestraft met een boete, waarvan de hoogte van het bedrag is vermeld in de bijlage, onverminderd het
alsnog nakomen van de verplichtingen.
Wanneer blijkt dat het formulier niet naar waarheid is ingevuld, kan de competitieleider het team dat het
betreft bestraffen door bovendien twee wedstrijdpunten in mindering te brengen op het
wedstrijdpuntentotaal van dat team.
Artikel 29
Incomplete teams
1.
Indien een team niet met ten minste vijf spelers binnen één uur na het vastgestelde
aanvangstijdstip aanwezig is, geldt de wedstrijd als niet gespeeld. Vooruit gespeelde partijen,
volgens artikel 17, tellen mee voor de vaststelling van het aantal aanwezige spelers.
2.
Het betreffende team wordt, behoudens ingeval van overmacht – ter beoordeling van de
competitieleider – gestraft met een aftrek van 2 wedstrijdpunten, ook indien het betreffende team
nog geen wedstrijdpunten heeft. Het bestuur kan daarenboven nog een boete opleggen.
3.
Als het gestelde in lid 1 zich voordoet zijn de verenigingen verplicht de wedstrijd op een nader door
de competitieleider te bepalen plaats en datum alsnog te spelen.
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4.
5.

Een team dat niet meer beschikt over ten minste vijf gerechtigde spelers moet zich uit de
competitiewedstrijden terugtrekken. De reeds gespeelde wedstrijden worden alsdan geannuleerd.
Een team dat in gebreke blijft een vastgestelde wedstrijd te spelen, of zich terugtrekt zonder dat de
omstandigheden als bedoeld in lid 4 zich voordoen, of voor de tweede maal tijdens een seizoen
gestraft wordt met aftrek van twee wedstrijdpunten, wordt voor de duur van het verenigingsjaar
uitgesloten van verdere deelname aan de competitie; de reeds gespeelde wedstrijden worden
geannuleerd. Bovendien zal dit team aan het einde van het seizoen automatisch degraderen. De
betreffende vereniging is een bedrag verschuldigd wegens administratiekosten; het bestuur kan
daarenboven een boete opleggen.
De hoogte van de administratiekosten en boete zijn vermeld in de bijlage.

6. OPSTELLING VAN DE SPELERS
Artikel 30
Speelgerechtigdheid
1.
Speelgerechtigd voor een vereniging is iedere speler, die door de ledenadministrateur van de
betreffende vereniging is aangemeld als lid in het Online Ledenadministratiesysteem van de KNSB.
2.
Een nieuw lid is speelgerechtigd vanaf de ingangsdatum van het lidmaatschap zoals vermeld in het
Online Ledenadministratiesysteem van de KNSB.
3.
Een speler kan lopende het seizoen slecht voor één bij de RSB aangesloten vereniging uitkomen.
4.
Een speler kan in de lopende competitie zowel voor een bij de RSB aangesloten vereniging als
voor één of meer verenigingen bij andere bij de KNSB aangesloten bonden uitkomen. Deze speler
mag niet als basisspeler van een KNSB-team zijn opgegeven.
5.
Een speler genoemd in lid 4 moet voor aanvang van de competitie lid zijn van deze verenigingen.
6.
Een speler die in het lopende seizoen van vereniging verandert en niet aan de bepalingen in lid 4
en 5 voldoet, moet uiterlijk op 1 januari van het lopende seizoen lid zijn geworden van de
vereniging. Voorwaarde is dat de speler niet meer voor zijn oude vereniging in de andere bond
uitkomt.
Artikel 31
Teamgrootte
In alle klassen bestaan de teams uit achttallen.
Artikel 32
Opstelling teams
1.
Uiterlijk binnen drie werkdagen na de datum waarop een team van een vereniging de eerste
wedstrijd speelt, dient de competitieleider de opstelling van het betrokken team ontvangen te
hebben, anders geldt het wedstrijdformulier van de eerste wedstrijd als de opstelling.
2.
Een lid dat niet ingevolge lid 1 voor een team is opgegeven, wordt geacht voor het laagste team
te zijn opgegeven. Zo’n lid kan echter voor zijn eerste wedstrijd in het verenigingsjaar voor een
hoger team worden opgegeven bij de competitieleider.
3.
Leden, opgegeven voor een bepaald team, mogen in hetzelfde verenigingsjaar niet voor een lager
team van dezelfde vereniging uitkomen.
4.
Indien een speler voor meer dan één vereniging is opgegeven, moet de vereniging, resp. moeten
de verenigingen, waarvoor deze speler niet speelt, de opstelling wijzigen door uit ieder lager team
één speler naar het naast hogere team over te brengen.
5.
Tot en met de tweede ronde kan in bijzondere gevallen – ter beoordeling van de competitieleider –
de opstelling van een team gewijzigd worden.
Artikel 33
Invallersbepaling
1.
Een lid, dat als invaller driemaal is uitgekomen in een hoger team, deelnemend aan de RSB- en/of
de KNSB-competitie, mag vervolgens in de RSB-competitie nog uitsluitend uitkomen voor het team
waarvoor het oorspronkelijk was opgegeven.
2.
Een lid, dat als invaller driemaal in een hoger team is uitgekomen, en vervolgens als invaller
uitkomt in een team, deelnemend aan de KNSB-competitie, mag in het lopende verenigingsjaar niet
meer uitkomen voor een team, deelnemend aan de RSB-competitie.
Artikel 34
Fictieve spelers
1.
Spelers die krachtens artikel 32 voor een bepaald team zijn opgegeven, dienen gedurende het
speelseizoen voor dat team minstens 2 partijen te spelen.
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2.

3.

Indien na de laatste speelronde blijkt dat een krachtens artikel 32 opgegeven speler niet minstens 2
partijen heeft gespeeld, dient hierover per betrokken speler binnen één week na de laatste ronde
door de betrokken vereniging een schriftelijke verklaring aan de competitieleider gezonden te
worden. Dit mag per post of per email.
Wordt ten genoegen van de competitieleider geen voldoende verklaring, als bedoeld in lid 2,
verstrekt, dan brengt de competitieleider per betrokken speler één wedstrijdpunt in mindering op
het wedstrijdpuntentotaal van het team waarvoor de speler was opgegeven. De beslissing van de
competitieleider, die voor hem onherroepelijk is, dient binnen twee weken na de datum van de
laatste ronde schriftelijk ter kennis van de verenigingen te worden gebracht.

Artikel 35
Straf
Bij overtreding van de bepalingen van artikel 30, artikel 32 lid 3 en/of artikel 33 verklaart de
competitieleider de partij verloren voor de speler die ten onrechte aan de wedstrijd heeft deelgenomen.
7. SLOTBEPALINGEN
Artikel 36
De leden van het bestuur van de RSB hebben toegang tot alle lokaliteiten waar competitiewedstrijden
worden gespeeld.
Artikel 37
Inschrijfgeld
Ter gedeeltelijke omslag van de administratiekosten e.d. kan een inschrijfgeld per team worden geheven,
waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van de RSB.
Dit bedrag wordt vermeld in de bijlage.
Artikel 38
Minimum eisen
Het bestuur van de RSB kan minimumeisen stellen ten aanzien van bereikbaarheid, kwaliteit en uitrusting
van het speellokaal en het spelmateriaal voor de competitiewedstrijden.
Artikel 39
Dit reglement, inclusief de bijlagen, vervangt het in oktober 1946 vastgestelde competitiereglement en de
daarin sedertdien aangebrachte wijzigingen en aanvullingen; het is daarop aansluitend met ingang van het
speelseizoen 2015/2016 van toepassing.
Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de Rotterdamse Schaakbond, 13 mei 2015.

Opnieuw vastgesteld
Met wijzigingen
Geheel herzien
Met wijzigingen
Met ingrijpende wijzigingen
Met wijzigingen
Met ingrijpende wijzigingen
Met wijzigingen
Met wijzigingen
Met wijzigingen
Met wijzigingen
Met wijzigingen
Met wijzigingen
Met wijzigingen
Met wijzigingen
Met wijzigingen
Met wijzigingen
Met wijzigingen

Op
27-04-1972
02-06-1982
11-05-1988
27-05-1992
11-09-1996
22-09-1999
29-05-2002 / 11-09-2002
20-09-2006
12-09-2007
10-09-2008
09-09-2009
08-09-2010
07-09-2011
05-09-2012
11-09-2013
14-05-2014 / 10-09-2014
13-05-2015

Door
ALV 1)
ALV
AV 2)
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV

inwerkingtreding
01-08-1982
01-08-1988
Seizoen 1992/1993
Seizoen 1996/1997
23-09-1999
12-09-2002
Seizoen 2006/2007
Seizoen 2007/2008
Seizoen 2008/2009
Seizoen 2009/2010
Seizoen 2010/2011
Seizoen 2011/2012
Seizoen 2012/2013
Seizoen 2013/2014
Seizoen 2014/2015
Seizoen 2015/2016

1 Algemene Ledenvergadering van de Rotterdamse Schaakbond
2 Algemene Vergadering van de Rotterdamse Schaakbond
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8.

BIJLAGEN BIJ HET COMPETITIEREGLEMENT VAN DE ROTTERDAMSE SCHAAKBOND

8.1
Boetes
Deze bijlage is een onderdeel van het Competitiereglement.
1.
Het bedrag van artikel 3 lid 3 luidt: € 25,00.
2.
Het bedrag van artikel 6 lid 5l uidt: € 6,50.
3.
Het bedrag van artikel 28 luidt: € 6,50.
4.
Het boetebedrag, genoemd in artikel 29 lid 2, bedraagt: € 11,00.
5.
Het bedrag aan administratiekosten, genoemd in artikel 29 lid 5, luidt: € 6,50.
6.
Het boetebedrag, genoemd in artikel 29 lid 5, bedraagt: € 11,00.
7.
Het bedrag van artikel 37 luidt: € 11,00.
8.2
Deelname combiteams
Twee verenigingen, die zijn aangesloten bij de RSB, hebben de mogelijkheid om samen een combiteam in
te schrijven voor de RSB-competitie. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
1.
Een combiteam wordt gevormd door een achttal bestaande uit speelgerechtigde leden van
maximaal twee verenigingen. Bij een RSB-competitiewedstrijd dient van iedere betrokken
vereniging minimaal één speler opgesteld te zijn.
2.
Elke bij de RSB aangesloten vereniging mag slechts met één combiteam deelnemen aan de RSBcompetitie. De speelgerechtigheid van de spelers wordt bepaald door artikel 30 van het
competitiereglement.
e
3.
Combiteams worden ingedeeld in de 4 klasse RSB.
e
1.
Promotie naar de 3 klasse RSB is niet mogelijk.
e
2.
Als een combiteam het recht op een promotieplaats naar de 3 klasse RSB heeft
verworven, dan vervalt dit recht en komt deze promotieplaats toe aan het eerstvolgende
e
team in de eindstand van de betreffende 4 klasse RSB.
4.
Een combiteam kan uitsluitend bestaan uit spelers van de twee verenigingen die samen het team
hebben ingeschreven. Als één van de twee verenigingen aangeeft niet meer met het combiteam
deel te nemen aan de RSB-competitie, houdt het combiteam automatisch op te bestaan en wordt
het combiteam uit de RSB-competitie verwijderd.
5.
Een combiteam geldt voor beide verenigingen als hun laagste team. Spelers van een combiteam
mogen invallen in een regulier team van hun eigen vereniging. Hierbij blijft artikel 33 van het
competitiereglement van kracht.
6.
Bij het inschrijven van een combiteam dient te worden aangegeven op welke dag van de week en
op welke speellocatie de thuiswedstrijden van het combiteam gespeeld worden.
8.3 Deelname combiverenigingen
Twee verenigingen, die zijn aangesloten bij de RSB, hebben de mogelijkheid om zich samen als één
combivereniging in te schrijven voor de RSB-competitie. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
1.
Een combivereniging wordt gevormd door alle leden van twee bij de RSB aangesloten
verenigingen. Speelgerechtigdheid wordt bepaald conform artikel 30 van het competitiereglement.
2.
Een vereniging kan niet deelnemen in meer dan één combivereniging.
3.
Een vereniging is uitgesloten van deelname aan een combivereniging wanneer de betreffende
vereniging met één of meer teams deelneemt in de KNSB-competitie.
4.
Twee verenigingen die zich als combivereniging inschrijven voor de RSB-competitie, dienen dit aan
te geven bij de inschrijving voor voornoemde competitie. De twee verenigingen worden vanaf dat
moment beschouwd als combivereniging, totdat bij een nieuwe inschrijving voor de RSB-competitie
door één of beide verenigingen wordt aangegeven dat de combivereniging ophoudt te bestaan.
5.
Inschrijving in de RSB-competitie als combivereniging betekent dat dit ook geldt voor de RSBbekercompetitie en de RSB-viertallencompetitie.
6.
Bij de inschrijving als combivereniging dient voor elk team afzonderlijk te worden aangegeven wat
de speelavond en de speellokatie van het betreffende team zijn. Voor elk team kan maar één
speelavond en één speellokatie worden opgegeven.
7.
De teams van de combivereniging nemen het plaatsingsrecht in de competitie over van de
afzonderlijke teams van de twee verenigingen die deel uitmaken van de combivereniging. De link
tussen het plaatsingsrecht van het oorspronkelijke team en het team van de combivereniging blijft
bestaan. Wanneer bij een nieuwe inschrijving voor de RSB-competitie is gebleken dat de
combivereniging is opgehouden te bestaan, keert het plaatsingsrecht terug naar het oorspronkelijke
team.
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8.

9.

De teams van de combivereniging hebben alle rechten die teams van afzonderlijke verenigingen
hebben, met uitzondering van de situatie waarin een team van de combivereniging promotierecht
naar de KNSB-competitie verwerft. In dat geval zijn er de volgende mogelijkheden:
- Er wordt geen gebruik gemaakt van het promotierecht. De combivereniging kan blijven bestaan;
- Er wordt gebruik gemaakt van het promotierecht. De combivereniging houdt automatisch op te
bestaan.
De naamgeving van de teams van de combivereniging bevat de namen van beide verenigingen die
deel uitmaken van de combivereniging.

9.
SUPPLEMENT BIJ HET COMPETITIEREGLEMENT VAN DE ROTTERDAMSE SCHAAKBOND
Dit supplement is een onderdeel van het Competitiereglement. Het bevat aanvullende bepalingen ten
behoeve van visueel gehandicapte spelers.
§1
1.

2.

Verzoek tot dispensatie
Voor spelers, die lid zijn van de Nederlandse Schaakvereniging voor Visueel Gehandicapten, kan
het bestuur van een vereniging om toepassing van de dispensatieregeling conform § 2 van dit
supplement verzoeken.
Een verzoek daartoe dient schriftelijk, met redenen omkleed, ten minste drie weken en ten hoogste
zes weken voor de aanvang van de ronde, waarin de speler voor het eerst van deze dispensatie
gebruik wil maken, te worden ingediend.
Uiterlijk één week voor aanvang van de ronde bedoeld in § 1 lid 1 zal de competitieleider aan de
verzoekende vereniging laten weten of de betrokken speler al dan niet dispensatie is verleend. De
competitieleider verstrekt daarbij per betrokken speler een afschrift van de Regels voor het
schaken door visueel gehandicapten voorzien van diens naam.
De verleende dispensatie geldt voor onbepaalde tijd. De competitieleider kan een verleende
dispensatie te allen tijde intrekken.

§2
Dispensatieregeling
Voor partijen van spelers waarvoor dispensatie is verleend (zie § 1) gelden de volgende wijzigingen en
aanvullingen:
1.
De artikelen 23 en 24 vervallen.
2.
De speeltijd bedraagt 7 uur per partij, verdeeld over twee speelavonden van elk 3½ uur.
3.1
Indien een partij na het verstrijken van de speeltijd van de eerste speelavond niet is beëindigd,
dient de partij te worden afgebroken. De teamleider van de dispensatie hebbende vereniging heeft
de zorg voor de beschikbaarheid van een afbreekenveloppe.
3.2
De hervatting moet geschieden binnen 15 dagen in het lokaal van het thuisspelende team. In
onderling overleg mag een andere plaats worden overeengekomen.
Indien geen overeenstemming over de datum van hervatting wordt bereikt, wordt de partij
voortgezet op de eerstvolgende desbetreffende clubavond in de week, volgend op die waarin de
wedstrijd werd gespeeld.
3.3
De enveloppe, inhoudende de afgegeven zet, moet worden bewaard door de leider van het team,
in welks verenigingslokaal de partij wordt voortgezet. Indien deze enveloppe zoekraakt, dan wordt
de partij verloren verklaard voor de speler wiens leider van het team met het bewaren van de
enveloppe belast was, behoudens door deze, ten genoegen van de competitieleider, aan te tonen
overmacht.
3.4
Indien een uit te spelen partij door een dringende reden - ter beoordeling van de competitieleider niet binnen de in lid 3.2 gestelde termijn kan worden voortgezet, beslist de competitieleider of een
verlenging van de termijn mogelijk is, en zo ja, voor hoelang.
Is geen verlenging van de termijn mogelijk dan wordt de stelling door arbitrage beslist, met dien
verstande, dat de onder enveloppe afgegeven zet daarbij meetelt. De uitslag van de arbitrage is
bindend.
4.1
Het speeltempo per persoon bedraagt op de eerste speelavond 40 zetten in 1¾ uur.
Na de tijdcontrole bij de 40e zet van zwart dienen de klokken van beide spelers door de
wedstrijdleider één kwartier te worden doorgedraaid, waarna de partij in de resterende speeltijd
(met inbegrip van de eventuele tweede speelavond) moet worden beëindigd.
Tenzij beide spelers hun notatie hebben bijgewerkt t/m de 40e zet van zwart mag de wedstrijdleider
de klok niet verstellen totdat een vlag valt, en tot dat ogenblik mag hij op geen enkele wijze
aangeven hoeveel zetten er gespeeld zijn.
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4.2

4.3
4.4

4.5
5.

De klokken dienen bij aanvang afgesteld te worden op 4.15 uur.
Een speler verliest door tijdsoverschrijding als hij er niet in slaagt 40 zetten voltooid te hebben
voordat zijn klok 6 uur aanwijst. Hij verliest ook, als hij er niet in slaagt al zijn zetten voltooid te
hebben om 8 uur op zijn klok.
Op de partij zijn de Regels voor het schaken door visueel gehandicapten van toepassing.
De visueel gehandicapte dient er zorg voor te dragen dat een exemplaar van de Regels voor het
schaken door visueel gehandicapten ter raadpleging beschikbaar is voor de wedstrijdleider en de
tegenstander.
Bij de hervatting van een afgebroken partij worden de klokken van beide spelers ingesteld op de bij
afbreken bereikte stand.
Ook indien niet alle partijen op de eerste speelavond zijn beëindigd dient het wedstrijdformulier als
bedoeld in artikel 27 binnen de gestelde termijn na de eerste speelavond in het bezit van de
competitieleider te worden gesteld.
Plaats en datum van de voortzetting dienen op het formulier te worden vermeld.
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