Reglement voor het Nederlandse Kampioenschap voor schoolteams uit het basisonderwijs, groepen 3 t/m 5

Reglement voor het Nederlandse Kampioenschap voor schoolteams uit het
basisonderwijs, middenbouw (groepen 3 t/m 5)
Artikel 1: Definitie
Dit reglement geldt voor het jaarlijks te organiseren Nederlandse Kampioenschap
voor schoolteams in de categorie basisonderwijs groepen 3 t/m 5 (NK).
Alle spelers moeten bij de school waarvoor zij uitkomen als leerling zijn ingeschreven
in de groepen 3, 4 of 5.
Bij scholen die met een afwijkende groepsindeling werken, wordt deze vertaald naar
de reguliere groepen 3, 4 en 5. Mocht ook dat niet voldoende zijn, dan wordt op basis
van leeftijd een vertaalslag gemaakt naar de reguliere groepen 3, 4 en 5.
Artikel 2: Organisatiecomité
Voor de organisatie van het NK wordt een apart organisatiecomité door de KNSB
benoemd, dat onder auspiciën van de KNSB, het evenement op een zo goed
mogelijke manier organiseert.
Artikel 3: Deelnemersveld
Voor het samenstellen van het deelnemersveld van het NK gelden de volgende regels:
Er wordt deelgenomen door teams, bestaande uit een variabel aantal spelers,
met een maximum van 20, onder leiding van een teamleider.
Het maximum aantal deelnemende spelers is 300;
Alle afvaardigingen van schoolteams dienen te geschieden op basis van een
lokaal kwalificatietoernooi, tenzij de KNSB hiervan ontheffing verleent (zie
artikel ontheffing).
Het aantal deelnemers wordt door de KNSB aangevuld tot het maximum met de
schoolteams op basis van hun prestatie in de kwalificatietoernooien, rekening
houdend met regionale spreiding en aantal kwalificatietoernooien per regio.
Als het aantal kwalificatietoernooien hoger is dan 40, dan kan niet elk winnend
team zich direct plaatsen. Er wordt dan een verdeelsleutel toegepast rekening
houdend met regionale spreiding en aantal kwalificatietoernooien per regio.
In de regio’s waar dan nog niet voldoende rechtstreekse plaatsen voor het NK
zijn, wordt er door de KNSB in overleg met de betreffende regionale bond
bepaald welk team naar het NK gaat.
De aanvulling van extra geplaatste schoolteams vindt direct plaats na 1 mei.
Na 1 mei kunnen eerder geplaatste schoolteams niet meer hun team aanvullen
met extra spelers. Zij mogen opgegeven spelers nog wel wisselen met eventueel
andere spelers.
Schoolteams die na 1 mei pas bericht hebben gekregen dat ze mee mogen
doen, moeten binnen 14 dagen het aantal deelnemende spelers doorgeven.
Daarna mogen ook zij hun team niet meer uitbreiden.
Er is geen beperking per team in de verdeling van het aantal kinderen over de
groepen 3, 4 of 5. Een evenredige verdeling per team is wel het uitgangspunt.
Artikel 4: Ontheffing
De KNSB kan een school ontheffing verlenen om rechtstreeks aan het NK deel te
nemen. Een verzoek daartoe dient uiterlijk 1 mei van het jaar bij het bondsbureau
van de KNSB te worden ingediend.
Artikel 5: Inschrijving
Het recht een school af te vaardigen gaat verloren bij het overschrijden van de
sluitingsdatum van 1 mei. Op die datum dienen de inschrijfformulieren van de
desbetreffende scholen inclusief de spelerslijsten in het bezit te zijn van het
Bondsbureau.
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Artikel 6: Speelsysteem en indelingen
Eén speeldag aan het einde van het seizoen (meestal juni van het jaar);
7 ronden Zwitsers in drie individuele groepen (3, 4 en 5) verdeeld over
subgroepen van maximaal 30 deelnemers;
De kinderen worden verdeeld over de subgroepen op basis van de ratings en
scholen;
Spelers van dezelfde school worden niet tegen elkaar ingedeeld, tenzij dit niet te
voorkomen is.
Artikel 7: Puntensysteem
a.
Er zijn zowel prijzen te verdienen voor de individuele winnaars van de
(sub)groepen, als voor de teamprestaties per school. Alle deelnemers scoren
automatisch punten voor hun schoolteam ongeacht in welke subgroep ze spelen.
b.
In tegenstelling tot de meeste andere schaaktoernooien scoren deelnemers in
deze categorie per ronde de volgende punten:
Winst
= 3 punten
Remise
= 2 punten
Verlies
= 1 punt
en niet opkomen = 0 punten
c.
Er worden vervolgens drie schoolteamklassementen bijgehouden. Een
klassement voor schoolteams van 5 tot 9 spelers (kleine teams), van 10 tot 14
spelers (middelgrote teams) en van 15 tot 20 spelers (grote teams). Heeft een
school meer dan het benodigde aantal spelers dan gelden steeds de 5, resp. 10,
resp. 15 beste resultaten voor het teamresultaat.
Elk schoolteam kan maar voor één van de klassementen punten scoren. Het
aantal kinderen dat de school ’s ochtends bij aanvang aanmeldt, is bepalend in
welk klassement het team punten scoort.
Artikel 8: Scholierenlidmaatschap en verwerking voor de KNSB-Jeugdrating
Alle partijen van het NK worden verwerkt voor de KNSB-Jeugdrating. Om dit mogelijk
te maken, dienen de spelers te beschikken over een KNSB-lidmaatschap. Voor de
niet-clubleden, betekent dit dat ze over het KNSB-scholierenlidmaatschap moeten
beschikken. Het KNSB-scholierenlidmaatschap kan zowel individueel door de speler
(hun vertegenwoordigers) als door de school rechtstreeks bij de KNSB worden
aangevraagd.
Artikel 9: Bepaling eindstand
Na de laatste wedstrijd wordt de eindstand van de schoolteamscores per klassement
opgemaakt:
a.
op basis van aantal punten;
b.
is de score gelijk, op basis van laagste aantal spelers in het team;
c.
is de score dan nog gelijk, op basis van het hoogste aantal spelers in groep 3;
d.
is de score dan nog gelijk, op basis van het hoogste aantal spelers in groep 4;
e.
is de score dan nog gelijk, op basis van het hoogste aantal spelers in groep 5.
Voor de individuele groepen:
a.
op basis van aantal punten;
b.
op basis van de SB score;
c.
loting; Behalve als er een prijs in het geding is, dan wordt een extra prijs
toegekend en eindigen de spelers ex-aequo op die plaats.
Artikel 10: Titel
Het team dat winnaar wordt in het teamklassement beste 15 spelers, verkrijgt de
titel: 'Kampioen van Nederland in het basisonderwijs groepen 3, 4 en 5 (onder
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toevoeging van het jaartal). De winnaars van de teamklassementen beste 5 spelers
en beste 10 spelers, krijgen de toevoeging van het soort klassement.
Artikel 11: Wedstrijdleiding, taak teamleiders en voldoende begeleiders
De leiding van een wedstrijd berust bij de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding
bestaat uit een hoofdwedstrijdleider, wedstrijdleiders en assistent wedstrijdleiders.
De wedstrijdleiding is herkenbaar in de speelzaal aanwezig.
De teamleiders hebben de volledige verantwoordelijkheid voor hun spelers gedurende
de wedstrijden en hebben voldoende eigen begeleiders meegenomen om deze taak
goed uit te kunnen voeren.
Artikel 12: Datum en plaats
Ieder jaar stelt het bestuur van de KNSB tijdig vast:
a.
de datum waarop gespeeld zal worden;
b.
de plaats waar centraal te spelen wedstrijden gespeeld worden;
Artikel 13: FIDE-Regels
De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel in de
officiële vertaling, uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave) met de volgende
bepalingen en aanvullingen:
a)
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.
b)
De verzuimtijd is 5 minuten.
c)
Als ten aanzien van artikel 11.3.b van de FIDE-Regels geconstateerd wordt dat
een speler een mobiele telefoon of een ander elektronische communicatiemiddel
meegenomen heeft naar het spelersgebied, dan krijgt die speler een
waarschuwing. De arbiter heeft het recht te onderzoeken of het apparaat
aanstaat. Als een dergelijk apparaat, zonder toestemming van de arbiter, aan
staat, dan verliest die speler de partij, tenzij de arbiter anders beslist.
Artikel 14: Speeltempo en notatie
Het speeltempo is 10 minuten per persoon per partij met vanaf de eerste zet een
bijtelling van 10 seconden per zet.
Noteren is niet verplicht.
Artikel 15: Deelnemers kosten
Deelnemende teams zijn geen apart inschrijfgeld verschuldigd voor het NK. Alleen de
kosten voor de benodigde KNSB-scholierenlidmaatschappen worden doorgerekend
aan de scholen. De teams zijn zelf verantwoordelijk voor de gemaakte reiskosten.
Artikel 16: Hoofdwedstrijdleider
De hoofdwedstrijdleider is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement
en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen welke zich ter zake
mochten voordoen.
Artikel 17: Beroep
Beroep tegen beslissingen van de hoofdwedstrijdleider kan binnen 48 uur bij de
hoofdscheidsrechter in Beroepszaken van de KNSB worden aangetekend, die bindend
uitspraak doet.
Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de KNSB op 14 juni 2016.
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