Reglement Noord-Hollands Schoolschaakkampioenschap Basisonderwijs
Artikel 1: Definitie
Dit reglement geldt voor het Noord-Hollands Kampioenschap voor basisscholen.
Artikel 2: Organisatie
Het bestuur van de NHSB stelt bijtijds vast:
●

De vereniging of organisatie die het kampioenschap gaat organiseren;

●

De datum van het kampioenschap;

●

De hoogte van het inschrijfgeld.

Artikel 3: Team
Ieder team telt 4 spelers. De leden van een team dienen ingeschreven te staan bij de
school waar zij voor uitkomen. De namen (voor- en achternaam) van de spelers en een
aantal reserves alsmede de bordvolgorde en de naam van de teamleider /
contactpersoon dienen gelijk met de aanmelding aan de NHSB bekend gemaakt te
worden. Wijzigingen in de deelnemers en bordvolgorde dienen voorafgaand aan het
toernooi aan de organisatie kenbaar gemaakt te worden. Op overtreding staat het verlies
van de partij van de betrokken speler.
Artikel 4: Opstelling
De spelers en reserves mogen slechts in de volgorde van artikel 3 in het team opgesteld
worden. Dat wil dus zeggen dat een reserve altijd aan het vierde bord moet worden
opgesteld; meerdere reserves aan de onderste borden in de opgegeven volgorde. Voorts
mag een speler nooit lager opgesteld worden dan aan het bord waarvoor de speler
blijkens artikel 3 gestelde opgave, in aanmerking komt.
Artikel 5: Aantal teams
Aan het kampioenschap nemen 40 teams deel. Elke regio is gerechtigd een (of meerdere
team(s) af te vaardigen, mits deze vóór het sluiten van de inschrijftermijn door de
betrokken regio worden aangemeld. Door de NHSB wordt aan het begin van het
schaakseizoen een verdeelsleutel vastgesteld, welke voor de regio’s inzicht geeft in het
aantal teams dat uit de betrokken regio deel kan nemen aan het Noord-Hollands
kampioenschap.
Artikel 6: Inschrijfgeld
De verenigingen zijn per jeugdviertal een inschrijfgeld verschuldigd, waarvan de hoogte
jaarlijks wordt vastgesteld. Het inschrijfgeld dient bij aanmelding gestort of overgemaakt
zijn op een door de NHSB aan te wijzen bankrekening.
Artikel 7: Speelsysteem
Er worden 7 ronden volgens het Zwitsers Systeem op weerstandspunten gespeeld.
Indeling in de eerste ronde door loting. De eerstgenoemde teams bij de ronde-indelingen
spelen aan de oneven borden met zwart.

Artikel 8: Speeltempo
De speeltijd is 15 minuten per speler per partij.
Artikel 9: FIDE-Regels
De partijen worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel met de
volgende toevoegingen:
●

Er wordt volgens de normale wedstrijdregels van de FIDE gespeeld. Er behoeft
niet te worden genoteerd. Aanhangsel A is niet van kracht. Dat betekent dat bij
een onreglementaire zet zoals beschreven in artikel 7.5a de partij niet tot verlies
leidt, maar de partij wordt vervolgd vanaf de laatste reglementaire zet.

●

Artikel 7.5b wordt niet toegepast;

●

De verzuimtijd is 15 minuten;

●

Als ten aanzien van artikel 11.3.b van de FIDE-Regels voor het Schaakspel
geconstateerd wordt dat een speler een mobiele telefoon of een ander
elektronisch communicatiemiddel meegenomen heeft naar het spelersgebied, dan
krijgt die speler een waarschuwing, indien dit een tweede keer gebeurd, verliest
de speler de partij, tenzij de arbiter anders beslist.

Artikel 10
Voor een gewonnen partij wordt aan de winnaar een bordpunt toegekend. Voor een
remise partij krijgen spelers een half punt. Een verloren partij levert geen punten op.
Aan het team dat in een wedstrijd meer bordpunten behaalt dan de tegenpartij worden
twee matchpunten toegekend. Behalen beide partijen evenveel bordpunten krijgen zij elk
één matchpunt.
Artikel 11
Kampioen is het team dat de meeste matchpunten behaalt. Eindigen op enige
plaats één of meer teams met hetzelfde aantal matchpunten, dan gelden voor het
toekennen van de plaatsvolgorde de volgende regels:
1. het team met het hoogste aantal bordpunten;
2. het team met het beste resultaat uit de onderlinge wedstrijd;
3. het team met het hoogste aantal weerstandspunten;
4. het team met het hoogste aantal SB-punten;
5. het team dat aan de eerste drie, respectievelijk eerste twee of het eerste
bord(en), de beste score heeft behaald in de onderlinge wedstrijd;
6. loting.
Artikel 12
Het team wat kampioen wordt verkrijgt de titel *Noord-Holland Schoolschaakkampioen*
(onder toevoeging van het betreffende jaar)
Artikel 13
De teams die in de einduitslag (zie artikel 11) bij de beste vier teams eindigen,
verdienen hiermee een plaats bij het Nederlands Schoolschaakkampioenschap.

