Reglementen Jeugdkampioenschappen van de Rotterdamse Schaakbond
(vastgesteld door het RSB-bestuur d.d. 4 april 2011)

1.

Algemene bepalingen

De navolgende reglementen a t/m f gelden voor de jaarlijks te houden jeugdkampioenschappen. Bedoelde
reglementen vormen ieder afzonderlijk één geheel met dit algemene deel.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Persoonlijke jeugdkampioenschappen categorie A t/m D (PJK A-B-C-D)
Persoonlijke jeugdkampioenschappen categorie E t/m H (PJK E-F-G-H)
Jeugdclubkampioenschappen (JCK)
Jeugd snelschaakkampioenschappen (JSSK)
Teamkampioenschappen voor het Basis Onderwijs (BO)
Teamkampioenschappen voor het Voortgezet Onderwijs (VO)

2.

Met uitzondering van de JSSK zijn deze kampioenschappen selectiewedstrijden voor de Nederlandse
jeugdkampioenschappen.
De eindstanden zijn bepalend voor de volgorde van aanmelding bij de KNSB.

3.

Waarin de reglementen wordt gesproken over speler / deelnemer wordt ook bedoeld speelster /
deelneemster enz.

4.

De leeftijdsgrenzen dienen te zijn afgestemd op de KNSB reglementen voor de nationale kampioenschappen.
A-1 jeugd t/m 20 jaar
B-1 jeugd t/m 16 jaar
C-1 jeugd t/m 14 jaar
D-1 jeugd t/m 12 jaar
E-1 jeugd t/m 10 jaar
F-1 jeugd t/m 9 jaar
G-1 jeugd t/m 8 jaar
H-1 jeugd t/m 7 jaar

A-2 meisjes t/m 20 jaar
B-2 meisjes t/m 16 jaar
C-2 meisjes t/m 14 jaar
D-2 meisjes t/m 12 jaar
E-2 meisjes t/m 10 jaar
F-2 meisjes t/m 9 jaar
G-2 meisjes t/m 8 jaar
H-2 meisjes t/m 7 jaar

Bij de jeugdclubkampioenschappen geldt voor categorie A-1 t/m 19 jaar.
Deze onderverdeling en leeftijdsgrenzen gelden niet voor de scholenkampioenschappen.
5.

Aan de categorieën A-1 t/m H-1 kunnen zowel jongens als meisjes deelnemen, terwijl aan de categorieën A2 t/m H-2 uitsluitend meisjes kunnen deelnemen. Meisjes die in de categorie jeugd willen spelen dienen dat
bij aanmelding kenbaar te maken.

6.

In zoverre de RSB jeugdkampioenschappen selectiewedstrijden zijn voor de Nederlandse
jeugdkampioenschappen mogen de deelnemers de voor hun categorie vermelde leeftijd pas bereiken op of
na 1 januari van het jaar waarin de wedstrijd / competitie om het Nederlands kampioenschap aanvangt.

7.1

De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de FIDE voor partijen die versneld worden beëindigd,
in de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB laatste uitgave, voor zover niet anders of
aanvullend is bepaald.
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.
Gebruik maken van een mobiele telefoon is tijdens de wedstrijd niet toegestaan. Indien een mobiele telefoon
afgaat, dient de wedstrijdleider alle spelers een laatste waarschuwing te geven. Indien nadien nogmaals een
mobiele telefoon afgaat, wordt de betreffende speler gestraft met
een reglementair verlies.
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.

7.2
7.3

7.4
8.

Tijdens de duur van een evenement zal een reglement nimmer gewijzigd worden.

9.

Wanneer het lidmaatschap van de RSB, resp. tevens dat van een RSB-vereniging voorwaarde is voor
deelname kan de jeugdleider van de RSB verlangen dat dit lidmaatschap hem naar genoegen wordt
aangetoond.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de RSB gehouden op 4 april 2011 te Rotterdam.

Reglement Persoonlijke Jeugdkampioenschappen cat. A - B- C- D (PJK)
1.

Algemeen
Dit reglement is onderdeel van de algemene bepalingen voor de jeugdkampioenschappen van de RSB.

2.

Leiding

De algemene leiding berust bij de jeugdleider 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 mochten voordoen.
De jeugdleider van de RSB heeft de bevoegdheid om, indien hij dit nodig acht, andere door hem aan te wijzen
personen tijdelijk met gelijke bevoegdheid te bekleden.
De wedstrijden worden geleid door één of meer, door de jeugdleider van de RSB aan te wijzen wedstrijdleiders
en een hoofdwedstrijdleider. Indien hij dit wenst treedt de jeugdleider van de RSB zelf als hoofdwedstrijdleider
op.
3.

Bezwaar en beroep

Tegen een beslissing van een wedstrijdleider kan bezwaar worden gemaakt bij de hoofdwedstrijdleider.
Gelijktijdig dient de wedstrijdleider en de bij het bezwaar rechtstreeks betrokkenen te worden ingelicht en
voorzien van alle gegevens.
De hoofdwedstrijdleider behandelt het bezwaar direct.Hij maakt zijn beslissing zo spoedig mogelijk aan de
indiener, de wedstrijdleider en belanghebbende(n) bekend.
Tegen een beslissing van de hoofdwedstrijdleider is beroep mogelijk bij de Geschillencommissie van de RSB.
Een beroep dient schriftelijk, met redenen omkleed, binnen zeven dagen nadat de beslissing van de
hoofdwedstrijdleider belanghebbenden heeft bereikt te worden ingediend bij de secretaris van de RSB.
Gelijktijdig dient een afschrift te worden gezonden naar de bij het beroep rechtstreeks betrokkenen.
De secretaris van de RSB zendt het beroep onverwijld naar de Geschillencommissie.
De uitspraak van de Geschillencommissie wordt binnen 6 weken bekend gemaakt en is voor alle partijen bindend.
Tegen deze uitspraak staat geen verder beroep open.
De beroepsmogelijkheid bij de Geschillencommissie geldt alleen voor beslissingen die betrekking hebben op finales.
Tegen beslissingen die betrekking hebben op voorrondes staat geen beroep open.
4.

Speelgerechtigdheid

Deelnemers kunnen uitkomen in de volgende categorieën:
A-1 jeugd t/m 20 jaar
B-1 jeugd t/m 16 jaar
C-1 jeugd t/m 14 jaar
D-1 jeugd t/m 12 jaar

A-2
B-2
C-2
D-2

meisjes
meisjes
meisjes
meisjes

t/m 20 jaar
t/m 16 jaar
t/m 14 jaar
t/m 12 jaar

Deelnemers hoeven geen lid te zijn van een bij de RSB aangesloten schaakvereniging. Deelnemers die geen lid zijn
van een bij de RSB aangesloten schaakvereniging dienen hun geboortedatum te kunnen aantonen.
5.

Plaatsingsrechten voor landelijke gesloten persoonlijke kampioensschappen

a.

Een deelnemer kan zich alleen plaatsen voor de landelijke gesloten persoonlijke jeugdkampioenschappen
wanneer de deelnemer voor de hele duur van het toernooi lid is van een bij de RSB aangesloten
schaakvereniging.
Indien een deelnemer lid is van meerdere bij de KNSB aangesloten regionale bonden, is de betreffende
deelnemer verplicht om vooraf aan de toernooiorganisatie duidelijk kenbaar te maken of hij wel of niet voor
een NK-kwalificatieplaats gaat spelen. Wanneer de betreffende deelnemer gedurende het lopende seizoen al
in het PJK van een andere regionale bond voor een NK-kwalificatieplaats heeft gespeeld, is hij niet meer
gerechtigd zich via het PJK van de RSB te plaatsen voor het NK. Wanneer de betreffende deelnemer
gedurende het lopende seizoen in het PJK van een andere regionale bond nog niet voor een NKkwalificatieplaats heeft gespeeld, dan speelt hij in het PJK van de RSB voor een NK-kwalificatieplaatts, tenzij
hij voorafgaand aan de start van het PJK van de RSB aan de toernooiorganisatie duidelijk kenbaar heeft
gemaakt dat hij niet voor een NK-kwalificatieplaats gaat spelen.

b.

6.

Inschrijfgelden

Deelnemers zijn een inschrijfgeld verschuldigd waarvan de hoogte door het RSB bestuur wordt vastgesteld.
Het inschrijfgeld dient voor de aanvang van de eerste ronde te zijn voldaan.
7.

Wedstrijdreglement en speeltempo

Spelers in de categorieën B-1 t/m D-1 en B-2 t/m D-2 spelen zonodig regionale voorronden.
Indien zij in het voorafgaande seizoen in de finalegroep 50 % of meer gehaald hebben en in het huidige seizoen
nog in dezelfde categorie kunnen uitkomen zijn zij vrijgesteld van het spelen van voorronden in deze categorie.
Indien 50 % of meer behaald is in de voorgaande twee seizoenen in één categorie dan worden deze spelers
vrijgesteld van het spelen van voorronden in de naast hogere categorie.
Voor aanvang van een eventuele voorronde dient bekend te zijn welke plaatsen toegang geven tot de finale.
De jeugdleider van de RSB bepaalt of binnen een categorie jeugd en meisjes gescheiden of gemengd zullen
spelen.
De partijen worden ingedeeld volgens Zwitsers systeem, behalve indien naar het oordeel van de wedstrijdleiding
het deelnemers aantal indeling volgens rooster mogelijk maakt. Indien volgens Zwitsers systeem wordt gespeeld
zullen de eerste twee ronden indien mogelijk op rating worden ingedeeld en de volgende ronden op weerstand.
Wanneer categorieën zijn samengevoegd wordt de eindranglijst per categorie opgemaakt of dient als zodanig te
worden gelezen. Een speler kan nooit op meerdere ranglijsten tegelijk staan en zo meerdere prijzen winnen.
Voor de A en B categorieën bedraagt het speeltempo 105 minuten per speler voor de gehele partij. De spelers zijn
verplicht de zetten te noteren totdat de betreffende speler minder dan 5 minuten over heeft op zijn klok.
De bedenktijd in de C categorieën bedraagt 50 minuten per speler per partij. De spelers zijn verplicht de zetten
te noteren totdat zij 15 minuten of minder bedenktijd over hebben.
De bedenktijd in de D categorieën bedraagt 40 minuten per speler per partij. Noteren is niet verplicht.
8.

Bepaling eindstand

De eindstand van elke groep wordt bepaald door:
Wedstrijdpunten
Weerstandspunten
Sonneborn-Bergerscore
Loting
In geval van een hele of halve competitie wordt de eindstand bepaald door:
Wedstrijdpunten
Sonneborn-Bergerscore
Loting
Wanneer een plaats op de ranglijst bepalend is voor plaatsing voor een Nederlands kampioenschap gelden in
eerste instantie alleen de behaalde wedstrijdpunten. Eindigen twee spelers in dit opzicht gelijk dan spelen zij
beslissingspartijen als volgt:
a.
twee partijen rapid met 25 minuten pppp
b.
indien gelijk twee partijen rapid met 10 minuten pppp
c.
indien gelijk twee partijen snelschaak met 5 minuten pppp
d.
indien gelijk één partij snelschaak waarin zwart 5 minuten krijgt en wit 6 minuten. Remise geldt
hierbij als winst voor zwart.
Voor aanvang van een set partijen wordt telkens om de kleurverdeling in de eerste partij geloot. De tweede
partij wordt met verwisselde kleuren gespeeld.
Voor de partij onder d wordt om de kleurverdeling geloot.
Indien meer dan twee spelers gelijk eindigen dan spelen zij als volgt:
a.
een halve competitie rapid met 25 minuten pppp
b.
indien noodzakelijk een halve competitie rapid met 10 minuten pppp
c.
indien noodzakelijk een halve competitie snelschaak met 5 minuten pppp
indien noodzakelijk herhaling van c totdat één of twee spelers resteren.
Spelers die in enige turnus niet op een gedeelde eerste plaats eindigen vallen af.

Indien twee spelers resteren vervolgen zij de procedure voor twee spelers vanaf het corresponderende stadium.
Zolang er meer dan twee spelers in competitie zijn ziet de wedstrijdleider er bij de indelingen op toe dat het
kleurevenwicht zoveel mogelijk gehandhaafd blijft.
Bij de rapidpartijen zijn de regels voor rapidschaak van toepassing. Bij de snelschaakpartijen gelden de
snelschaakregels.
9.

Speeldatum

Het spelen van wedstrijden op andere dan de vastgestelde data dient slechts bij uitzondering te geschieden.
Partijen kunnen vooraf en onder goedkeuring van de wedstrijdleider gespeeld worden. Achteraf spelen is
slechts bij hoge uitzondering mogelijk en dient zo te worden georganiseerd dat er geen enkele speler
voordeel behaalt door het achteraf spelen. De wedstrijdleider dient zich ervan te vergewissen dat er geen
enkel alternatief is. De categorieën D, E en F t/m H spelen bij voorkeur op drie verschillende speeldagen,
zodat spelers uit de F- t/m H-categorie ook aan de E- en de D-categorie kunnen deelnemen (deze
mogelijkheid wordt ook door de KNSB aangeraden). De RSB tracht actief om dit te verwerkelijken.
10.

Schorsing

Een speler die niet alle partijen speelt kan voor één of twee jaar van deelneming worden uitgesloten door de
jeugdleider van de RSB, tenzij door de deelnemer overmacht kan worden aangetoond.
11.

Kampioenen

Winnaars krijgen de titel Jeugd- of Meisjeskampioen van de RSB met toevoeging van het betreffende
verenigingsjaar en de categorie.
12.

Ratingverwerking

De uitslagen van de in de categorieën A en B gespeelde partijen zullen aan de KNSB worden doorgegeven voor
verwerking in het KNSB ratingsysteem. Dit geldt niet voor beslissingspartijen.
13.

Geldprijzen

Eventueel beschikbare geldprijzen zullen gelijkelijk worden gedeeld.

Reglement Persoonlijke Jeugdkampioenschappen cat. E - F- G- H (PJK-E)
1.

Algemeen

Dit reglement is onderdeel van de algemene bepalingen voor de jeugdkampioenschappen van de RSB.
2.

Leiding

De algemene leiding berust bij de jeugdleider 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 mochten voordoen.
De jeugdleider van de RSB heeft de bevoegdheid om, indien hij dit nodig acht, andere door hem aan te wijzen
personen tijdelijk met gelijke bevoegdheid te bekleden.
De kampioenschappen worden georganiseerd door de coördinator PJK E. Deze kan zonodig voorronden (laten)
houden ter toelating tot de finale.
De finales worden geleid door één of meer wedstrijdleiders en een hoofdwedstrijdleider. Indien hij dit wenst
treedt de jeugdleider RSB, resp. coördinator zelf op als hoofdwedstrijdleider.
3.

Bezwaar en beroep

Tegen een beslissing van een wedstrijdleider kan bezwaar worden gemaakt bij de hoofdwedstrijdleider.
Gelijktijdig dient de wedstrijdleider en de bij het bezwaar rechtstreeks betrokkenen te worden ingelicht en
voorzien van alle gegevens.
De hoofdwedstrijdleider behandelt het bezwaar direct.Hij maakt zijn beslissing zo spoedig mogelijk aan de
indiener, de wedstrijdleider en belanghebbende(n) bekend.
Tegen een beslissing van de hoofdwedstrijdleider is beroep mogelijk bij de Geschillencommissie van de RSB.
Een beroep dient schriftelijk, met redenen omkleed, binnen zeven dagen nadat de beslissing van de
hoofdwedstrijdleider belanghebbenden heeft bereikt te worden ingediend bij de secretaris van de RSB.
Gelijktijdig dient een afschrift te worden gezonden naar de bij het beroep rechtstreeks betrokkenen.
De secretaris van de RSB zendt het beroep onverwijld naar de Geschillencommissie.
De uitspraak van de Geschillencommissie wordt binnen 6 weken bekend gemaakt en is voor alle partijen bindend.
Tegen deze uitspraak staat geen verder beroep open.
De beroepsmogelijkheid bij de Geschillencommissie geldt alleen voor beslissingen die betrekking hebben op finales.
Tegen beslissingen die betrekking hebben op voorrondes staat geen beroep open.
4.

Speelgerechtigdheid

Deelnemers kunnen uitkomen in de volgende categorieën:
E-1 jeugd t/m 10 jaar
F-1 jeugd t/m 9 jaar
G-1 jeugd t/m 8 jaar
H-1 jeugd t/m 7 jaar

E-2 meisjes t/m 10 jaar
F-2 meisjes t/m 9 jaar
G-2 meisjes t/m 8 jaar
H-2 meisjes t/m 7 jaar

Deelnemers hoeven geen lid te zijn van een bij de RSB aangesloten schaakvereniging. Deelnemers die geen lid zijn
van een bij de RSB aangesloten schaakvereniging dienen hun geboortedatum te kunnen aantonen.
5.

Plaatsingsrechten voor landelijke gesloten persoonlijke kampioensschappen

a.

Een deelnemer kan zich alleen plaatsen voor de landelijke gesloten persoonlijke jeugdkampioenschappen
wanneer de deelnemer voor de hele duur van het toernooi lid is van een bij de RSB aangesloten
schaakvereniging.
Indien een deelnemer lid is van meerdere bij de KNSB aangesloten regionale bonden, is de betreffende
deelnemer verplicht om vooraf aan de toernooiorganisatie duidelijk kenbaar te maken of hij wel of niet voor
een NK-kwalificatieplaats gaat spelen. Wanneer de betreffende deelnemer gedurende het lopende seizoen al
in het PJK van een andere regionale bond voor een NK-kwalificatieplaats heeft gespeeld, is hij niet meer
gerechtigd zich via het PJK van de RSB te plaatsen voor het NK. Wanneer de betreffende deelnemer
gedurende het lopende seizoen in het PJK van een andere regionale bond nog niet voor een NKkwalificatieplaats heeft gespeeld, dan speelt hij in het PJK van de RSB voor een NK-kwalificatieplaatts, tenzij
hij voorafgaand aan de start van het PJK van de RSB aan de toernooiorganisatie duidelijk kenbaar heeft
gemaakt dat hij niet voor een NK-kwalificatieplaats gaat spelen.

b.

6.

Inschrijfgelden

Deelnemers zijn een inschrijfgeld verschuldigd waarvan de hoogte door het RSB bestuur wordt vastgesteld.
Het inschrijfgeld dient voor de aanvang van de eerste ronde te zijn voldaan.
7.

Wedstrijdreglement en speeltempo

De wedstrijdleiding bepaalt of binnen een categorie jeugd en meisjes gescheiden of gemengd zullen spelen.
De wedstrijdleiding kan twee of meerdere groepen samenvoegen, indien het deelnemersaantal dit wenselijk
maakt.
De partijen worden ingedeeld volgens Zwitsers systeem op weerstandspunten, behalve als naar het oordeel van de
wedstrijdleiding, het deelnemersaantal indeling volgens rooster mogelijk maakt.
Een speler kan alleen in de eindrangschikking komen van de categorie waarvoor hij heeft ingeschreven.
De bedenktijd in de E- categorie bedraagt 15 minuten per speler per partij. De categorieën F, G en H spelen zonder
klok. Indien een partij extreem lang duurt kan de wedstrijdleiding beslissen dat de partij wordt voortgezet met klok.
In dat geval wordt aan beide spelers dezelfde hoeveelheid tijd toegewezen - tenminste 5 minuten - waarbinnen de
partij moet worden beëindigd.
Noteren is in alle categorieën niet verplicht.
8.

Bepaling stand

De eindstand van elke groep wordt bepaald door:
Wedstrijdpunten
Weerstandspunten
Sonneborn-Bergerscore
Loting
In geval van een hele of halve competitie wordt de eindstand bepaald door:
Wedstrijdpunten
Sonneborn-Bergerscore
Loting
Wanneer een plaats op de ranglijst bepalend is voor plaatsing voor een Nederlands kampioenschap gelden in
eerste instantie alleen de behaalde wedstrijdpunten. Eindigen twee spelers in dit opzicht gelijk dan spelen zij
beslissingspartijen als volgt:
a.
twee partijen met de normale bedenktijd
b.
indien gelijk twee partijen rapid met 10 minuten pppp
c.
indien gelijk twee partijen snelschaak met 5 minuten pppp
d.
indien gelijk één partij snelschaak waarin zwart 5 minuten krijgt en wit 6 minuten. Remise geldt als
hierbij als winst voor zwart.
Voor aanvang van een set partijen wordt telkens om de kleurverdeling in de eerste partij geloot. De tweede
partij wordt met verwisselde kleuren gespeeld.
Voor de partij onder d wordt om de kleurverdeling geloot.
Indien meer dan twee spelers gelijk eindigen dan spelen zij als volgt:
a.
een halve competitie met het normale speeltempo
b.
indien noodzakelijk een halve competitie rapid met 10 min.pppp
c.
indien noodzakelijk een halve competitie snelschaak met 5 min. pppp
indien noodzakelijk herhaling van c totdat één of twee spelers resteren.
Spelers die in enige turnus niet op een gedeelde eerste plaats eindigen vallen af.
Indien en wanneer twee spelers resteren vervolgen zij de procedure voor twee spelers vanaf het
corresponderende stadium.
Zolang er meer dan twee spelers in competitie zijn ziet de wedstrijdleider er bij de indelingen op toe dat het
kleurevenwicht zoveel mogelijk gehandhaafd blijft.
9.

Kampioenen

Winnaars krijgen de titel Jeugd- of Meisjeskampioen van de RSB met toevoeging van het betreffende
verenigingsjaar en de categorie.

