Reglement Basisscholen van de RSB.
Artikel 1
Het basisscholenkampioenschap van de RSB bestaat uit een halve finale en een finale In de halve finale en
de finale wordt er een halve competitie in groepen gespeeld. De halve finale bestaat uit drie groepen van acht
teams, waarvan de nrs 1 & 2 overgaan naar de finale. Deze finale bestaat uit zes teams, die om het
kampioenschap spelen.
Artikel 2
Er wordt gespeeld met teams van vier spelers (speelsters), die allen ingeschreven moeten staan als leerling(e)
van de school, waarvan zij uitkomen. Per speeldag moeten de spelers(sters) worden opgesteld in volgorde
van speelsterkte.
Reservespelers(sters) moeten worden opgesteld aan de laagste borden. De eerste ronde van iedere speeldag is
wat dat betreft bindend voor de volgende ronden van de desbetreffende dag Bijovertreding van dit artikel kan
de wedstrijdorganisatie de partij verloren verklaren voor de in overtreding zijnde speler(s).
Artikel 3
Het eerste team van een school wordt geacht sterker te zijn dan elk tweede team, terwijl elk tweede team
wordt geacht sterker te zijn dan elk derde team, enz.
Spelers, opgegeven voor een bepaald team, mogen in het toernooi niet voor een lager team van dezelfde
school uitkomen. Voorts wordt voor de bepaling van de invallers verwezen naar artikel 2.
Artikel 4
Het eerstgenoemde team heeft zwart aan de oneven borden en wit aan de even borden
Artikel 5
Voor een gewonnen partij wordt aan de winnaar één bordpunt toegekend. Voor een remisepartij krijgen
beide spelers een half punt Een verloren partij levert geen punten op.
Aan het viertal dat in de wedstrijd meer bordpunten behaalt dan de tegenpartij worden twee matchpunten
toegekend Behalen beide teams evenveel bordpunten, dan krijgen zij elk één matchpunt.
Artikel 6
Winnaar is het team dat de meeste matchpunten behaalt.
Eindigen in de finaleronden op enige plaats één of meer teams met eenzelfde aantal matchpunten, dan gelden
voor het toekennen van de plaatsvolgorde de volgende regels:
1. Het team met het grootste aantal bordpunten.
2. Het team met het beste resultaat uit de onderlinge wedstrijd(en).
3. Het team, dat aan de eerste drie, respectievelijk twee en één bord(en) de beste score heeft behaald in
de onderlinge wedstrijd.
Artikel 7
De winnaar krijgt de titel “Basisscholenkampioen van de Rotterdamse Schaakbond” onder toevoeging van
het betreffende jaar en is in dat jaar gerechtigd uit te komen in de Nederlandse
Basisscholenkampioenschappen.
Artikel 8
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider, die wordt aangewezen door de
jeugdcommissie van de RSB.
Artikel 9
Tegen op grond van artikel 8 genomen beslissingen kan binnen 2 x 24 uur na het bekend worden van deze
beslissing beroep aangetekend worden, schriftelijk bij de jeugdleider van de RSB.
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