Competitie-reglement
Algemeen
Artikel 1.
In dit reglement wordt verstaan onder:
NBSB
: de Noord-Brabantse Schaakbond
KNSB
: de Koninklijke Nederlandse Schaakbond
bestuur
: het bestuur van de NBSB
competitie : de competitie welke door de NBSB wordt georganiseerd
vereniging: een bij de NBSB aangesloten vereniging
CL
: het bestuurslid van de NBSB dat als competitieleider fungeert
PM
: penningmeester van de NBSB
CvB
: commissie van beroep
AV
: algemene vergadering
Artikel 2.
Dit reglement geldt voor de ingevolge het Huishoudelijk Reglement van de NBSB jaarlijks te
organiseren competitie tussen teams van verenigingen in de promotie- eerste, tweede, derde
en vierde klasse en de eerste en tweede klasse in de avondcompetitie.
Artikel 3.
De algemene leiding van de competitie berust bij de CL. Hij is belast met de uitvoering en de
handhaving van dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen.
Bij ontstentenis van de CL wordt zijn functie waargenomen door een door het bestuur aan te
wijzen plaatsvervanger.
Artikel 4.
1. Van iedere beslissing van de CL staat beroep open bij de CvB. Een beroep moet
schriftelijk, met redenen omkleed, binnen 14 dagen nadat de beslissing de vereniging
bereikt heeft, in duplo, worden ingediend bij de secretaris van de NBSB, onder
gelijktijdige toezending van een afschrift aan de CL.
2. Bij het aantekenen van beroep dient aan de PM € 12,50 te worden overgemaakt, welk
bedrag wordt gerestitueerd indien de beslissing van de CL wordt herzien. De CvB doet
uitspraak binnen een maand na de datum van ontvangst van een beroep.
3. De beslissingen van de CvB zijn bindend. Tegen de beslissingen van deze commissie
staat geen verder beroep open.

Het deelnemen aan de competitie
Artikel 5.
Het aanmelden voor de competitie geschiedt jaarlijks bij de CL tot uiterlijk woensdag vóór de
2e vrijdag van september, met opgave van het aantal teams waarmee de inschrijvende
vereniging wenst uit te komen. Tevens dienen dan aan de CL gegevens te worden verstrekt
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via het “vragenformulier” dat (samen met de convocatie voor de AV) aan de secretarissen van
de verenigingen wordt toegezonden. Niet-tijdige aanmeldingen van de teams voor de
competitie wordt beboet met € 30 per vereniging (voor teams in de avondcompetitie met € 15
per vereniging). Het is mogelijk dat inschrijvingen niet meer geaccepteerd kunnen worden.
Artikel 6.
Van verenigingen, die op de eerste vrijdag van september betalingsachterstanden van 3
maanden of meer hebben, hoeft door het bestuur geen inschrijving te worden geaccepteerd.
Artikel 7.
Voor ieder team dat aan de competitie deelneemt, betaalt de vereniging jaarlijks een
inleggeld, dat op voorstel van het bestuur door de AV wordt vastgesteld.

De competitie
Artikel 8.
De competitie vangt aan in september/oktober en eindigt als alle wedstrijdresultaten
vaststaan.
Artikel 9.
1. De speelsterkte van de in artikel 2 genoemde klassen is aflopend van de promotieklasse
naar de vierde klasse. De avondcompetitie heeft een eerste en tweede klasse. Bij
onderverdeling van een klasse in parallelgroepen worden deze geacht van gelijke
speelsterkte te zijn.
2. De CL zal bij de plaatsing van teams in parallelgroepen streven naar regionale indeling.
In iedere groep worden (zo mogelijk) 8 teams opgenomen m.u.v. de promotieklasse en de
1e klasse en de avondcompetitie, waarin het aantal teams van 8-10 variabel is gesteld.
3. Een team in de promotieklasse t/m 3e klasse zaterdagcompetitie bestaat uit 8 spelers, in de
4e klasse uit 6 spelers en in de avondcompetitie uit 4 spelers.
Artikel 10.
1. De indeling van de teams in de klasse is gebaseerd op de resultaten van de voorafgaande
competitie. Nieuwe teams worden als regel in de derde klasse ingedeeld, in de
avondcompetitie in de tweede klasse.
2. Het bestuur kan op verzoek van een vereniging een nieuw team in een hogere klasse
plaatsen.

Artikel 11.
1. In alle groepen wordt in principe een enkelvoudige competitie gespeeld. Het team dat de
meeste bordpunten heeft behaald, wint de wedstrijd met 2-0. Behalen beide teams
evenveel bordpunten, dan is de uitslag 1-1.
2. Na beëindiging van de competitie wordt de eindrangorde van de teams bepaald door de
door hen behaalde wedstrijdpunten. Zijn deze gelijk, dan beslissen de bordpunten (zie
ook artikel 15).
3. Is ook het aantal bordpunten gelijk en is de rangorde van belang voor promotie of
degradatie, dan beslist het resultaat van de onderlinge wedstrijd. Brengt ook dit geen
beslissing, dan stelt de CL beslissingswedstrijd(en) vast.
4. De beslissingswedstrijd wordt gewonnen door het team dat de meeste bordpunten heeft
gehaald. Indien de teams evenveel bordpunten hebben, wordt de uitslag bepaald door de
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eerste 7, 5 of 3 borden (voor teams met 8, 6 respectievelijk 4 spelers), daarna door de
eerste 6, 4 of 2 borden enz. enz., tenslotte door het resultaat van het eerste bord.
5. Biedt dit ook geen uitkomst, dan dient te worden geloot.
Artikel 12.
1. Het hoogst geëindigde team in elke groep van de 1e , 2e en 3e klasse promoveert naar de
aansluitende hogere klasse.
2. De kampioenen van de eerste klassen van de avondcompetitie spelen een halve competitie
voor het kampioenschap. Behalve bij goedkeuring door de competitieleider mogen voor
de beslissingswedstrijden in de avondcompetitie alleen spelers worden opgesteld die
tenminste twee keer in het lopende seizoen voor dat team zijn uitgekomen.
3. Het aantal teams dat per klasse automatisch naar de aansluitende lagere klasse degradeert,
wordt voor de aanvang van de competitie door het bestuur vastgesteld. Het aantal
promovendi wordt aan het einde van de competitie door het bestuur naar behoefte
vermeerderd. De kampioen van de NBSB promoveert automatisch naar de KNSB.
Artikel 13.
Het bestuur kan een team van de lopende en/of van de volgende competitie uitsluiten als dat
team:
a. tweemaal in een competitie niet voor een wedstrijd is opgekomen;
b. zonder geldige reden, zulks ter beoordeling van het bestuur, door de vereniging uit de
lopende competitie wordt teruggetrokken.
Artikel 14.
1. Indien een tiental niet met tenminste 6 spelers, een achttal niet met tenminste 5 spelers,
een zestal niet met tenminste 4 spelers en een viertal niet met tenminste 3 spelers een uur
na het vastgestelde aanvangstijdstip in het speellokaal aanwezig is, geldt de wedstrijd als
niet gespeeld.
2. Het niet-opgekomen team krijgt 2 wedstrijdpunten in mindering en een geldboete van
€ 30, terwijl bovendien de door de tegenpartij gemaakte kosten moeten worden vergoed.
3. Verliespunten en boete worden niet opgelegd indien de vereniging ten genoegen van de
CL overmacht kan aantonen.
4. Indien de wedstrijd de promotie, degradatie of het kampioenschap zou kunnen
beïnvloeden, moet deze alsnog worden gespeeld. De CL beoordeelt dit en stelt plaats en
datum vast.
Artikel 15.
De vereniging die een team uit de lopende competitie terugtrekt of overeenkomstig artikel 13
van de competitie wordt uitgesloten, kan een boete worden opgelegd van € 30 ter
beoordeling van de CL. Bovendien worden alle wedstrijden van dit team verloren verklaard
(0-8, 0-6 of 0-4).

Wedstrijdrooster
Artikel 16.
1. Het bestuur stelt het wedstrijdrooster vast, waarvan de data (zoveel als mogelijk is)
samenvallen met die van het speelrooster van de KNSB. De wedstrijden worden op
zaterdag gespeeld; het aanvangstijdstip is 13.00 uur. De CL kan in overleg met beide
verenigingen beslissen, dat het aanvangstijdstip met uiterlijk een uur wordt verlaat, indien
hij een verzoek daartoe redelijk acht.
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2. De avondcompetitie speelt in de tweede week vóór de genoemde datum in het
wedstrijdrooster op de avond van eerst genoemde club. De aanvang is ongeveer 19.45
uur.
Artikel 17.
De teams zijn verplicht zich te houden aan het wedstrijdrooster. Het is evenwel geoorloofd
(met wederzijds goedvinden) een wedstrijd (of enkele partijen tot een maximum van de helft
min 1) eerder te spelen dan op de wedstrijddatum. Het is niet geoorloofd een wedstrijd (of
enkele partijen) op een latere datum te spelen, tenzij daarvoor goedkeuring van de CL werd
verkregen. Wanneer een latere datum door de CL is vastgesteld, kan niet opnieuw uitstel
worden verkregen.
Artikel 18.
Minstens 7 dagen voor een wedstrijddatum moet de teamleider van de ontvangende
vereniging zich in verbinding stellen met de bezoekende vereniging ter regeling van de
bijzonderheden.
Artikel 19.
Indien een team een bepaalde wedstrijd niet (of niet volledig) op de vastgestelde datum kan
spelen en niet met de tegenpartij tot overeenstemming is gekomen, dan dient de
desbetreffende teamleider zich met de CL in verbinding te stellen onder toezending van de
gevoerde correspondentie met uitvoerige opgaaf van redenen van verhindering. De CL
bepaalt dan wanneer en waar de wedstrijd gespeeld moet worden. De uiterste termijn voor
deze wedstrijd is een week voor de volgende ronde.

Spelers
Artikel 20.
Spelers die niet uiterlijk om 20.00 uur op de dag vóór de speeldatum bij de CL als lid bekend
zijn, zijn niet tot spelen gerechtigd.
Artikel 21.
1. Spelers mogen voor een bepaald team uitkomen zolang zij niet meer dan tweemaal in een
hoger team zijn uitgekomen, ongeacht de klasse waarin de teams zijn ingedeeld.
2. Zaterdag- en avondcompetitie worden als afzonderlijke competities beschouwd.
3. Voor de avondcompetitie mogen alle leden van de NBSB uitkomen, ook de leden die in
de KNSB-competitie uitkomen.
Artikel 22.
1. Spelers mogen gedurende een zelfde seizoen slechts voor één vereniging uitkomen.
Bepalend is de door een speler eerst gespeelde wedstrijd in een competitie-seizoen. Een
speler mag in een zelfde ronde (of in een ronde die als zodanig bedoeld is) slechts
éénmaal voor zijn vereniging uitkomen.
2. Bij tweemaal uitkomen is de eerste wedstrijd geldig.
3. Spelers die deelnemen aan de avondcompetitie, kunnen voorafgaande aan het nieuwe
seizoen bij de CL verzoeken te mogen spelen bij een andere vereniging dan voor de
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zaterdagcompetitie. Men moet dubbellid worden en ieder seizoen opnieuw toestemming
vragen.
Artikel 23.
Het is NBSB-leden die opgegeven zijn voor de KNSB competitie, al dan niet via een bij de
NBSB aangesloten vereniging, niet geoorloofd deel te nemen aan de zaterdagcompetitie of de
bekercompetitie van de NBSB, dit met inachtneming van artikel 21.
Artikel 24.
1. Wanneer een niet-gerechtigde speler aan een competitiewedstrijd deelneemt, wordt diens
partij verloren verklaard; zijn vereniging wordt beboet met € 15 per overtreding. Nietspeelgerechtigdheid is strafbaar indien deze binnen 25 dagen of tenminste voor de
volgende ronde wordt geconstateerd.
2. Telefonisch aangemelde spelers moeten op dezelfde dag schriftelijk bij de
ledenadministrateur van de NBSB gemeld worden; bij in gebreke blijven volgen alsnog
een boete en verlies van de partij.
3. Niet-speelgerechtigdheid wordt binnen 7 dagen na de constatering schriftelijk
medegedeeld aan de betrokken vereniging.

Wedstrijd
Artikel 25.
De wedstrijd wordt gespeeld in het clublokaal van de thuisclub. Dit is de club welke in het
paringsschema van het wedstrijdprogramma als eerste wordt genoemd.
Artikel 26.
1. Leider van een competitiewedstrijd, hierna te noemen WL (= wedstrijdleider), is de
teamleider (of een ander lid) van de ontvangende vereniging. Indien de teamleider van de
bezoekende vereniging het niet eens is met enige beslissing van de WL, dan dient hij zijn
bezwaar kenbaar te maken op het uitslagformulier, eventueel met toelichting per
afzonderlijk schrijven aan de CL, (met kopie aan de WL), binnen drie dagen na de
wedstrijddatum.
2. De WL neemt bij voorkeur niet aan de wedstrijd deel. Indien hij wel aan de wedstrijd
deelneemt, prevaleren zijn plichten als WL boven zijn plichten als speler.
3. De WL verleent bij competitiewedstrijden toestemming voor het meenemen van mobiele
telefoons.
Artikel 27.
1. Voor de zaterdagcompetitie, avondcompetitie en bekercompetitie geldt:
Tijdens de wedstrijd mag in de speelzaal niet worden gerookt. Buiten de speelzone moet
een vanuit de speelzaal gemakkelijk toegankelijke ruimte zijn, waar roken is toegestaan.
Als door of namens de eigenaar van het gebouw waarin de speelzaal zich bevindt, een
totaal rookverbod is afgekondigd, dient er voor de spelers een gemakkelijke toegang
tussen de speelzaal en buiten te zijn.
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2. Overtreding van dit artikel wordt gezien als onsportief gedrag en door de WL als zodanig
bestraft.
Artikel 28.
1. De WL is verantwoordelijk voor de tijdige aanvang van de wedstrijd en voor de verdere
goede gang van zaken. Hij ziet erop toe dat alle klokken, ook die van niet-aanwezige
spelers, bij aanvang van de wedstrijd in werking worden gesteld. Bij in gebreke blijven
van de wedstrijdleider wordt geacht, dat de klokken op het afgesproken aanvangsuur in
werking zijn gesteld.
2. Bij de verlate aanvang wordt de inmiddels verstreken tijd in mindering gebracht op de
speeltijd van de thuisspelers met inachtneming van de spelregels. Het vallen van de vlag
blijft een zaak van beide spelers en/of de wedstrijdleider.
Artikel 29.
In alle klassen is het gebruik van klokken verplicht. Heeft de ontvangende vereniging
onvoldoende klokken, dan moet zij dit aan de bezoekende mededelen om de laatste in de
gelegenheid te stellen zelf klokken mee te brengen.

Artikel 30.
Voor de aanvang van de wedstrijd overhandigen de teamleiders elkaar gelijktijdig de
teamopstelling. Indien één der opgegeven spelers niet verschijnt, is het toegestaan dat een
vervanger wordt ingezet, echter nooit meer dan één per team en alleen binnen één uur na
aanvang van de wedstrijd.

Artikel 31.
De thuisclub heeft wit aan de even borden.
De partij van een niet-opgekomen speler gaat, voor zover hij niet tijdig door een reservespeler
wordt vervangen, een uur na het aanvangstijdstip voor hem verloren.
Artikel 32.
De totale speeltijd, die niet onderbroken mag worden, bedraagt voor de zaterdag-competitie 5
uur en voor de avondcompetitie 3½ uur.
Artikel 33.
1. Het speeltempo bedraagt voor de zaterdagcompetitie 40 zetten in 2 uur. Na de tijdcontrole
krijgen beide spelers ½ uur extra bedenktijd (met behoud van de gespaarde tijd) voor de
rest van de partij.
2. Het speeltempo bedraagt voor de avondcompetitie 40 zetten in 1½ uur. Na de tijdcontrole
krijgen beide spelers ¼ uur extra bedenktijd (met behoud van de gespaarde tijd) voor de
rest van de partij.
Artikel 34.
1. Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de FIDE in de officiële Nederlandse
vertaling zoals uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave). Voor zover bij de KNSB
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aanvullende regels worden toegepast, zullen deze zoveel mogelijk worden aangehouden,
zulks ter beoordeling van het bestuur.
2. De WL is verplicht ervoor te zorgen dat voornoemde spelregels en dit
competitiereglement bij een wedstrijd ter inzage in het speellokaal beschikbaar zijn.
Artikel 35.
Tijdens een wedstrijd heeft een teamleider het recht zijn spelers desgevraagd maar zonder
commentaar tot remise of doorspelen te adviseren in verband met de stand van de wedstrijd.
Indien een speler een partij opgeeft of remise aanvaardt, dan is deze beslissing onherroepelijk.

Artikel 36.
1. De WL is verplicht het volledig ingevulde en door beide teamleiders ondertekende
wedstrijdformulier onmiddellijk na de wedstrijd aan de CL te zenden. Op het
wedstrijdformulier dient ook het KNSB-bondsnummer van de spelers vermeld te worden.
Bij het niet volledig invullen van het uitslagenformulier wordt aan de in gebreke zijnde
vereniging een boete opgelegd van € 7,50.
2. Bij niet tijdig inzenden van de uitslagen wordt aan de in gebreke zijnde vereniging een
boete opgelegd van € 7,50 voor de eerste overtreding in het seizoen, en van € 15 voor
iedere volgende overtreding.
3. Bij het niet telefonisch melden van de uitslag op de competitiedag tussen 18.00 en 20.00
uur wordt de thuis spelende vereniging beboet met een bedrag van € 7,50.

Slotbepaling
Artikel 37.
1. Dit reglement vervangt het in september 2000 uitgegeven competitiereglement en de
daarin sindsdien aangebrachte wijzigingen. Het treedt in werking met ingang van het
bondsjaar 2008/2009.
2. De in dit reglement vermelde bedragen kunnen per jaar worden aangepast. De nieuwe
tarieven zullen worden vermeld in het jaarverslag boekje. Aanpassing van de tarieven
wordt aan de AV ter goedkeuring voorgelegd.
3. Voorstellen tot wijziging van dit reglement moeten minstens twee maanden voor de
datum van de AV ter kennis worden gebracht aan het bestuur, dat deze voorstellen,
voorzien van advies, aan de AV zal voorleggen.
4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Waalwijk, 12 september 2008.
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