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Reglement NK jeugd tot en met 7, 8 en 9 jaar 
 
Artikel 1: Leeftijdscategorieën 
a. Dit reglement geldt voor de jaarlijks te houden persoonlijke Nederlandse 

Kampioenschappen voor de Jeugd in de jongste categorieën. Er wordt gespeeld 
in de navolgende leeftijdscategorieën: 

 F-1 jeugd t/m 9 jaar F-2 meisjes t/m 9 jaar 
 G-1 jeugd t/m 8 jaar G-2 meisjes t/m 8 jaar 
 H-1 jeugd t/m 7 jaar H-2 meisjes t/m 7 jaar 
b. De KNSB bepaalt voor iedere leeftijdsgroep of de twee categorieën, jeugd en 

meisjes, binnen die groep hetzij gescheiden, hetzij gemengd gespeeld worden. 
 Indien er gemengd gespeeld wordt, spelen de deelneemsters in de categorieën 

H-2, G-2 en F-2 tevens mee om de prijzen in resp. de categorieën H-1, G-1 en 
F-1. 

 
Artikel 2: Organisatie 
Telkenmale stelt het bestuur van de KNSB vast: 
a.  de plaats waar en data waarop gespeeld zal worden. 
b.  de uiterste datum waarop de aanmelding van de gerechtigden en de gegadigden 

voor de extra plaatsen ontvangen moet zijn. 
c.  de leden van het organisatiecomité 
d.  de hoofdwedstrijdleider en de hoofdscheidsrechter in beroepszaken 
 
Artikel 3: Aantal deelnemers en speelronden 
a. Het aantal spelers per leeftijdscategorie wordt jaarlijks door de KNSB 

vastgesteld, met dien verstande dat het totale aantal deelnemers (F-1 t/m H-2 
tezamen) niet de 120 overstijgt. 

b. Het aantal ronden voor de categorieën F-1 t/m H-2 spelen 7 ronden. 
 
Artikel 4: Spelregels 
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. 
 
Artikel 5: Indeling 
De indeling vindt plaats volgens Zwitsers op rating. Kinderen zonder rating komen  
volgens alfabet (achternaam) in de lijst.  
 
Artikel 6: Speeltempo 
In de categorieën F-1 t/m H-2 is het speeltempo 15 minuten met vanaf de eerste zet 
een bijtelling van 10 seconden per zet.  
 
Artikel 7: Verzuimtijd en elektronische communicatiemiddelen 
a. De verzuimtijd is 10 minuten. 
b. Als ten aanzien van artikel 11 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 verliest die speler de partij. 

 Spelers, ook die arriveren nadat de wedstrijd is begonnen, moeten hun mobiele 
telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen direct uitzetten en 
afgeven voordat het spelersgebied wordt betreden en aan de wedstrijd wordt 
begonnen. Het is toegestaan deze af te geven aan de arbitrage. 

 
Artikel 8: Bepaling stand 
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Als twee of meer spelers in een van de categorieën F-1 t/m H-2 met een gelijk aantal 
punten eindigen, dan wordt gehandeld als volgt: 

a. Onderling resultaat  
b. Median Bucholz (beste en slechtste tellen niet mee)  
c. Median SB (beste en slechtste tellen niet mee)  
d. Indien dan nog gelijk: 

 - alleen als het om de eerste plaats gaat worden er beslissingsmatches / 
meerkampen gespeeld zoals beschreven in artikel 12. De uitslag van de 
beslissingsmatches/meerkampen wordt alleen gebruikt voor het vaststellen 
van de eerste plaats. De beslissingsmatches/meerkampen vinden direct na 
afloop van de 7e ronde plaats; 

 - in alle overige gevallen wordt de volgorde bepaald door de gelijk geëindigde 
ex aequo alfabetisch in de eindstand te vermelden. Indien er in dit laatste 
geval een trofee in het geding is, dan wordt er geloot. 

 
Artikel 9: Kampioenen 
De winnaar in categorie F-1 krijgt de titel "Pupillenkampioen van Nederland"; de 
winnares in categorie F-2 krijgt de titel "Pupillenkampioene van Nederland"; de 
winnaar c.q. winnares in elk der overige categorieën krijgt de titel "Jeugd  c.q. 
Meisjeskampioen(e) van Nederland t/m .. jaar". 
Aan de titel wordt het jaar waarin deze wordt behaald toegevoegd. 
 
Artikel 10: Wedstrijdleider 
De hoofdwedstrijdleider is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement 
en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen welke zich ter plaatse 
mochten voordoen. 
 
Artikel 11: Beroep 
Tegen elke beslissing van de hoofdwedstrijdleider of een wedstrijdleider kan een 
speler, mits direct na het bekend worden van die beslissing, protest aantekenen. Een 
dergelijk protest dient schriftelijk te worden ingediend bij de hoofdwedstrijdleider, die 
voor onverwijlde behandeling door de hoofdscheidsrechter zorg draagt. De 
hoofdscheidsrechter doet bindend uitspraak. 
 
Artikel 12: Beslissingswedstrijden/meerkampen 
Als sprake is van beslissingswedstrijden/meerkampen worden die gespeeld als volgt: 
a. Indien er twee personen gelijk zijn geëindigd, dan wordt er een match over 

twee wedstrijden gespeeld. Het speeltempo in deze wedstrijden bedraagt 10 
minuten met vanaf de eerste zet een bijtelling van 10 seconden per zet. Indien 
na de 2 tiebreak partijen de stand weer gelijk is, zal worden voortgezet met een 
serie partijen met verkort speeltempo. De eerste speler die wint, wint de match. 
Om de 2 partijen zal voor kleur worden geloot. Het speeltempo van de partijen 
met verkort speeltempo bedraagt voor wit 4 minuten met vanaf de eerste zet 
een bijtelling van 10 seconden per zet, voor zwart 5 minuten met vanaf de 
eerste zet een bijtelling van 10 seconden per zet. 

b. Indien er meer dan twee personen gelijk zijn geëindigd, dan wordt er een 
enkelvoudige meerkamp gespeeld. De speelvolgorde wordt door loting bepaald. 
Het speeltempo in deze wedstrijden bedraagt 10 minuten met vanaf de eerste 
zet een bijtelling van 10 seconden per zet. Indien de stand weer gelijk is, zal er 
opnieuw een enkelvoudige meerkamp worden gespeeld met een serie partijen 
met verkort speeltempo tot er een winnaar aan te wijzen is. Iedere meerkamp 
zullen de lotingsnummers opnieuw worden vastgesteld. Het speeltempo van de 
partijen met verkort speeltempo bedraagt voor wit 4 minuten met vanaf de 
eerste zet een bijtelling van 10 seconden per zet, voor zwart 5 minuten met 
vanaf de eerste zet een bijtelling van 10 seconden per zet. 


