COMPETITIEREGLEMENT (versie vastgesteld door ALV d.d. 19 september 2018 te Leeuwarden)
Artikel 1. Toepasselijkheid
Dit reglement geldt voor de competities tussen teams van aangesloten verenigingen die door de Friese
Schaakbond in elk bondsjaar worden georganiseerd.
Artikel 2. Begripsbepaling
In dit reglement wordt verstaan onder:
CL:
De competitieleider van de Friese Schaakbond.
WL:
De door de thuisclub aan te wijzen persoon die als wedstrijdleider fungeert.
FSB:
De Friese Schaakbond.
KNSB:
De Koninklijke Nederlandse Schaakbond.
Een team:
Een viertal spelers van een aangesloten vereniging, dat deelneemt aan
wedstrijden van de FSB
Een wedstrijd:
Een schaakontmoeting tussen teams, georganiseerd door de FSB
Een partij:
Een schaakontmoeting tussen twee spelers in een wedstrijd.
Score:
Het aantal matchpunten en het aantal bordpunten dat een team in
voornoemde wedstrijd heeft behaald.
FIDE:
De Wereldschaakbond.
Artikel 3. De competitieleider en zijn beslissingen
1. De algemene leiding van de in art. 1 en 2 bedoelde wedstrijden berust bij de CL. Hij is belast met de
uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen van alle geschillen en onvoorziene gevallen,
die zich ter zake mochten voordoen.
2. Bij ontstentenis van de CL wordt zijn functie waargenomen door een plaatsvervanger, door het
bestuur van de FSB aan te wijzen.
3. Van een door de CL op grond van lid 1. genomen beslissing staat voor de belanghebbende vereniging
beroep open bij de Commissie van Beroep. Een dergelijk beroep moet schriftelijk, met redenen omkleed,
worden ingediend bij de voorzitter van de Commissie van Beroep en wel binnen vijftien dagen nadat de
beslissing van de CL de vereniging heeft bereikt. Gelijktijdig moet een afschrift door de betrokken
vereniging worden toegezonden aan de CL en aan de daarbij betrokken andere vereniging(en).
4. Beslissingen van de Commissie van Beroep zijn bindend en er is geen verder beroep mogelijk.
Artikel 4. Aanmelding van teams
1. De bij de FSB aangesloten verenigingen zijn verplicht jaarlijks, voor 20 september, aan de CL de
volgende gegevens te verstrekken:
a. een opgave van het aantal teams waarmee de vereniging aan de competitie wil deelnemen;
b. een aanduiding van de wekelijkse clubavond en van de lokaliteit waar die clubavond zal worden
gehouden;
c. de naam, het emailadres en het telefoonnummer van de wedstrijdleider en de teamleider(s);
d. een opgave van de samenstelling van de basisteams (namen van de vaste spelers).
2. Niet nakomen van verplichtingen, in de vorige leden van dit artikel vastgelegd, wordt bestraft met een
boete van € 10, onverminderd het recht van de CL om alsnog nakoming van de bedoelde verplichtingen te
eisen. Elke vereniging, die niet tijdig de in lid 1 bedoelde gegevens aan de CL verstrekt, loopt bovendien het
risico, dat haar team(s) niet ingedeeld wordt (worden) in de competitie van de FSB.

Artikel 5. Indeling van de teams
1. De overeenkomstig art. 4 voor deelneming aangemelde teams, worden ingedeeld in klassen, te weten
hoofdklasse, eerste klasse, tweede klasse en derde klasse.
2. Bij de indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de in het voorgaande bondsjaar door de
betrokken teams behaalde resultaten in de FSB-competitie.
3. De indeling van teams wordt opgesteld door de CL in overeenstemming met de voor het afgelopen
seizoen vastgestelde regeling voor promotie en degradatie.
4. Met uitzondering van de hoofdklasse worden de klassen zo mogelijk onderverdeeld in parallelgroepen.
De eerste klasse bestaat uit twee parallelgroepen, de tweede klasse uit drie parallelgroepen en de derde
klasse uit het aantal parallelgroepen dat nodig is om alle teams te plaatsen. Het aantal teams, dat in de
hoofdklasse en in elke parallelgroep meespeelt wordt vastgesteld door de CL met als streven 8 teams per
groep. Bij de verdeling van de teams over de parallelgroepen wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een
regionale indeling.
5. Teams bestaan uit 4 spelers.
6. Voor de laagste klasse, dat is de derde klasse, geldt vrije inschrijving.
7. Een team wordt opgegeven in volgorde van speelsterkte. In het geval een vereniging met meer dan
één team deelneemt aan de competitie, moet het eerste team gemiddeld sterker zijn dan het tweede, het
tweede team sterker dan het derde, etc. De sterkte wordt gebaseerd op de laatst verschenen ratingcijfers
van de KNSB.
Artikel 6. Speeldata
1. De data, waarop de wedstrijden in verschillende klassen en groepen moeten worden gespeeld,
worden door de CL vastgesteld. De CL houdt daarbij zo veel als mogelijk rekening met officiële
vakantieperiodes, erkende feestdagen en de regionale toernooi-agenda. De CL zorgt voor tijdige publicatie
op de website van de indeling en de speeldata.
2. Bij vaststelling van de in het voorgaande lid bedoelde speeldata wordt in het oog gehouden dat zoveel
mogelijk gespeeld wordt op de clubavond van de thuisspelende vereniging.
3. Een gezamenlijke slotronde kan voor ieder van de groepen worden georganiseerd op de clubavond
van een van de deelnemende verenigingen. Voor de hoofdklasse zal de CL dit organiseren in overleg met de
deelnemende verenigingen.
Artikel 7. Aantal wedstrijden
1. In alle klassen en parallelgroepen wordt een halve competitie gespeeld. De CL kan bepalen dat er een
volledige competitie wordt gespeeld indien het aantal teams in een klasse hiertoe aanleiding geeft.
2. De CL zorgt voor een zo billijk mogelijke afwisseling van thuis- en uitwedstrijden, waarbij ook rekening
gehouden wordt met de door de teams af te leggen afstanden.
Artikel 8. Volgordebepaling en aanwijzing kampioensteams
1. Als kampioen van een groep wordt aangewezen het team met de hoogste totaalscore aan het einde
van de competitiewedstrijden, rekening houdend met het hieronder bepaalde.
2. De volgorde aan het einde van de competitiewedstrijden wordt bepaald door het aantal matchpunten.
Als dit gelijk is, beslist het aantal bordpunten.
3. Als aan het einde van de competitie twee of meer teams in een groep hetzelfde aantal matchpunten
en hetzelfde aantal bordpunten hebben behaald, wordt hun volgorde bepaald door het aantal
matchpunten uit de onderlinge wedstrijd(-en) en als dat ook gelijk is, het aantal bordpunten uit de
onderlinge wedstrijden. Als het aantal bordpunten in de onderlinge wedstrijden gelijk is, beslist het aantal
bordpunten in de onderlinge wedstrijden met weglaten van het laatste bord. Als dit ook gelijk is, met
weglaten van het een-na-laatste bord; en zo verder. Als dit geen beslissing brengt, wordt geloot.
4. De kampioen van de hoofdklasse verkrijgt de titel: "Clubkampioen van de Friese Schaakbond" (onder
vermelding van het betrokken bondsjaar)
Artikel 9a. Promotie
1. 1e klasse: De kampioen van iedere groep heeft het recht te promoveren naar de hoofdklasse van het
daaropvolgende bondsjaar.
2. 2e klasse: De kampioen van iedere groep heeft het recht te promoveren naar de 1e klasse van het
daaropvolgend bondsjaar.

3. 3e klasse: De kampioen van iedere groep heeft het recht te promoveren naar de 2e klasse van het
daaropvolgend bondsjaar. Als het aantal groepen in de 3e klasse kleiner is dan het aantal groepen in de 2e
klasse kunnen ook de beste nummers twee voor promotie in aanmerking komen.
Artikel 9b. Degradatie
1. Uit de hoofdklasse degraderen de als zevende en achtste geëindigde teams.
2. Uit de 1e klasse degraderen de als achtste geëindigde teams alsmede de laagst geëindigde nummer
zeven.
3. Uit de 2e klasse degraderen de als achtste geëindigde teams alsmede zoveel van de laagst geëindigde
nummers zeven als nodig om de promotie uit de 3e klasse te compenseren.
4. Uit de 3e klasse degraderen geen teams, aangezien er vrije inschrijving voor die klasse geldt.
Artikel 10. Prijzen
1. Aan de kampioensteams van alle groepen worden schaakklokken uitgereikt. De uitreiking van de
prijzen vindt plaats op de algemene vergadering van de FSB volgend op het betreffende bondsjaar.
Artikel 11. Voorwaarden ten aanzien van spelers
1. In een team mag behoudens de hierna te noemen uitzonderingen uitkomen iedere speler die op de
wedstrijddatum lid is van de betrokken vereniging en als zodanig vermeld in de Online Leden Administratie
van de KNSB.
2. Een speler mag in een bondsjaar slechts voor één FSB-vereniging in competitieverband meespelen.
3. Een speler die in gevolge artikel 4 lid 1 sub d van dit reglement is opgegeven als vaste speler van een
bepaald team, mag in hetzelfde bondsjaar niet uitkomen voor een lager team van dezelfde vereniging.
4. Een speler die als invaller meer dan twee maal in een hoger team in de FSB-competitie heeft gespeeld,
mag in het lopende bondsjaar niet meer uitkomen voor een lager team van dezelfde vereniging.
5. Een speler die deelneemt aan een op een bepaalde datum vastgestelde wedstrijd, mag niet uitkomen
in een ander team dat op dezelfde vastgestelde datum speelt.
6. Spelers die voor de competitie voor een bepaald team zijn opgegeven, dienen voor dat team in de
competitie minimaal tweemaal te spelen, behalve indien het om het laagste team van de betreffende
vereniging gaat. Overtreding van dit artikel wordt door de CL bestraft met het in mindering brengen van
twee matchpunten per speler. Indien ter beoordeling van de CL overmacht is aangetoond kan de CL
besluiten geen punten in mindering te brengen.
7. Een lid dat niet ingevolge artikel 4 lid 1 d van dit reglement voor enig team is opgegeven behoort in
het algemeen niet als invaller te fungeren in een team als zijn rating hoger is dan de gemiddelde rating van
het eerstvolgende hogere team, maar andere factoren kunnen ook een rol spelen. Als een vereniging een
beroep wil doen op dergelijke andere factoren, dan dienen voordat de betreffende wedstrijd wordt
gespeeld de aangevoerde omstandigheden door de competitieleider te zijn gehonoreerd.
8. Bij overtredingen van de bepalingen van artikel 11 verklaart de CL de partij steeds verloren voor de
speler die ten onrechte aan de wedstrijd heeft deelgenomen.
Artikel 12. Uitstel van wedstrijden
1. Een wedstrijd kan slechts wegens bijzondere redenen (ter beoordeling van de CL) op een andere dan
de vastgestelde datum worden gespeeld, die in ieder geval vóór de volgende competitieronde moet liggen.
Betreft het een laatste ronde dan in ieder geval binnen vier weken na de oorspronkelijk vastgestelde
datum.
2. Over de wijziging van een wedstrijddatum moet steeds tijdig tevoren overleg worden gepleegd met de
CL, nadat de betrokken verenigingen met elkaar tot overeenstemming zijn gekomen over een andere
datum.
3. In geval van overmacht, ter beoordeling van de CL, ten gevolge waarvan aan het bepaalde in lid 2 niet
kan worden voldaan, is de vereniging die om uitstel verzoekt verplicht terstond telefonisch contact op te
nemen met de leider van het team waartegen moet worden gespeeld en met de CL.
4. Indien de CL aanleiding vindt om een nieuwe datum en/of plaats voor een in de vorige leden bedoelde
wedstrijd vast te stellen, gaat hij zo spoedig mogelijk tot die vaststelling over, na raadpleging van beide
partijen.
5. Vindt een wedstrijd niet plaats op een vastgestelde datum, terwijl de CL geen goedkeuring heeft
gehecht aan een andere speeldatum overeenkomstig het vorige lid, dan zullen twee matchpunten in

mindering worden gebracht op de score van het team dat in verzuim is geweest. Heeft dit team nog geen,
of onvoldoende, matchpunten dan verkrijgt het een negatieve score.
Artikel 13. Plaats van de wedstrijden en reiskosten
1. De plaats waar een wedstrijd wordt gespeeld, is die waar de thuisclub gevestigd is.
2. In onderling overleg kunnen de bij een wedstrijd betrokken verenigingen een andere plaats kiezen.
3. In bijzondere omstandigheden, uitsluitend ter beoordeling van de CL, kan deze voor het spelen van
een wedstrijd een andere plaats aanwijzen dan die waar de thuisclub is gevestigd.
4. De FSB vergoedt geen reiskosten.
Artikel 14. Vooruitspelen van partijen
1. Alle partijen dienen gelijktijdig te worden gespeeld.
2. Uitsluitend in onderling overleg en met kennisgeving aan de CL kan tot vooruitspelen van één of
meerdere partijen worden besloten. Betrokken spelers mogen in die speelronde of op de oorspronkelijke
speeldatum niet deelnemen aan een wedstrijd van enig ander team. De partijen worden gespeeld op een
aan de oorspronkelijke wedstrijddatum voorafgaand tijdstip.
Artikel 15. Spelregels en spelmateriaal
1. Gespeeld wordt volgens de spelregels van de FIDE in de officiële Nederlandse vertaling, laatste
uitgave, voor zover in dit reglement niet anders is bepaald.
2. Elke thuisspelende vereniging is verplicht ervoor te zorgen, dat een exemplaar van dit reglement,
alsmede een exemplaar van de in lid 1 bedoelde spelregels in het speellokaal aanwezig zijn.
3. De thuisspelende vereniging zorgt er tevens voor dat voldoende borden, stukken en klokken voor de
wedstrijd aanwezig zijn. Beschikt de thuisspelende vereniging zelf niet over voldoende spelmateriaal, dan
brengt zij de bezoekende vereniging daarvan tijdig op de hoogte, opdat het uitspelende team het
ontbrekende spelmateriaal kan meenemen. Zo nodig zal de thuisspelende vereniging materiaal moeten
lenen of huren.
4. Als ten aanzien van artikel 11.3.1 van de FIDE-regels geconstateerd wordt dat een speler een mobiele
telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen meegenomen heeft naar het spelersgebied dan
krijgt hij een waarschuwing. De wedstrijdleider heeft het recht te onderzoeken of het apparaat aan staat.
Als een dergelijk apparaat zonder toestemming van de wedstrijdleider aan staat, dan verliest die speler de
partij, tenzij de wedstrijdleider anders beslist.
Artikel 16. De wedstrijdleiding
1. De leiding van iedere wedstrijd berust bij een door de thuisclub aan te wijzen wedstrijdleider als
bedoeld in art. 12 van het FIDE-reglement. Deze dient voor het begin van de wedstrijd als zodanig aan de
deelnemers te worden voorgesteld.
2. De WL mag niet gelijktijdig deelnemen aan de door hem te leiden wedstrijd of aan enig andere
teamwedstrijd, behalve als de thuisclub minder dan 15 leden telt. De WL is bij geschillen verplicht een
rapport met zijn bevindingen op te stellen. Dit rapport, alsook dat van de teamleider van de tegenpartij,
dient binnen een week te worden ingediend bij de CL.
3. Thuisclubs die in gebreke blijven een WL aan te wijzen, zullen bij geschillen over het wedstrijdverloop
bij voorbaat in het ongelijk worden gesteld.
4. Indien een teamcaptain het met de beslissingen van de WL niet eens is, kan hij daartegen binnen vier
dagen bezwaar maken bij de CL, mits dit bezwaar uit een aantekening op het wedstrijdformulier blijkt.
Artikel 17. Speeltijd, speeltempo en kleurkeuze
1. Het aanvangstijdstip van een wedstrijd is 19.45 uur, tenzij de teams anders zijn overeengekomen. Bij
geen andere overeengekomen aanvangstijd worden de klokken om 19.45 uur aan alle borden aan de gang
gebracht. Indien de klokken op het aanvangstijdstip niet aanwezig zijn, wordt de hierdoor verloren gegane
tijd bij het feitelijk begin der partij in mindering gebracht op de tijd van de spelers van de thuisclub.
2. De speeltijd bedraagt voor elk der spelers 90 minuten. Bij elke zet vanaf de start krijgt elk der spelers
30 seconden extra bedenktijd. In geval van een vroeg sluitingsuur van de speelzaal mag een speeltijd van 75
minuten gehanteerd worden mits dit duidelijk voor aanvang van de wedstrijd aan de bezoekers is gemeld.
3. De thuisclub speelt aan de even borden met wit en aan de oneven borden met zwart.

Artikel 18. Scores
1. Voor een gewonnen partij wordt aan de winnaar 1 bordpunt toegekend. Voor een remisepartij krijgt
ieder der spelers een half bordpunt. Een partij die niet kan worden gespeeld door de afwezigheid van één
van de spelers is reglementair gewonnen voor het niet in gebreke zijnde team. Zijn beide spelers afwezig,
dan is de uitslag van de partij 0-0.
2. Aan het team dat in een wedstrijd de meeste bordpunten behaalt, worden 2 matchpunten toegekend;
behalen beide teams evenveel bordpunten, dan wordt aan elk 1 matchpunt toegekend.
Artikel 19. Het wedstrijdformulier en bekendmaking van de uitslag
1. De thuisclub is verplicht ervoor te zorgen dat er een officieel wedstrijdformulier tijdens de wedstrijd
aanwezig is in verband met artikel 16, lid 4.
2. Na afloop van de wedstrijd dient het wedstrijdformulier door de beide teamcaptains en de WL
getekend te worden. De WL bewaart het wedstrijdformulier gedurende ten minste een maand.
3. Direct na afloop van de wedstrijd, doch in ieder geval binnen 24 uur nadat de wedstrijd is geëindigd,
dient de thuisspelende vereniging de gedetailleerde uitslag bekend te maken bij de CL.
4. Ingeval van een protest is de WL verplicht het door betrokkenen ondertekende wedstrijdformulier
binnen 24 uur aan de CL te zenden en binnen 24 uur een kopie te zenden aan de teamcaptains van de
betrokken verenigingen.
5. Het niet nakomen van de verplichtingen, genoemd in dit artikel wordt bestraft met een boete van €
10, onverminderd het recht van de CL, om alsnog nakoming van de verplichtingen te eisen.
Artikel 20. Niet opkomen van teams en verzuimtijd
1. Indien een team niet met ten minste 3 spelers een uur na het vastgestelde aanvangstijdstip aanwezig
is, geldt de wedstrijd als niet gespeeld en bepaalt de CL een nieuwe datum en plaats voor de wedstrijd.
2. Na kennisneming van de omstandigheden, die tot het niet opkomen van een team met ten minste 3
spelers hebben geleid, bepaalt de CL de eventuele straf, die bestaat uit het in mindering brengen van twee
matchpunten aan het niet opgekomen team.
3. Indien een team ook op de nieuwe wedstrijddag niet met ten minste 3 spelers opkomt, wordt het voor
de duur van het lopende bondsjaar van wedstrijden uitgesloten, tenzij het overmacht kan aantonen, zulks
ter beoordeling van de CL.
4. In geval van uitsluiting of terugtrekking van een team worden de reeds door dit team gespeelde
wedstrijden als niet gespeeld beschouwd.
5. De verzuimtijd is 60 minuten na het (ten minste 25 uur van tevoren) vastgestelde aanvangstijdstip. Zie
verder Artikel 6.7.1 van de FIDE-regels voor het Schaakspel.
Artikel 21. Inleggeld
Voor ieder team dat aan de competitie deelneemt, betaalt de vereniging jaarlijks een inleggeld, dat door de
algemene vergadering is vastgesteld. Betaling maakt deel uit van de contributienota voor het vierde
kwartaal.
Slotbepalingen
1. Dit reglement vervangt alle eerdere vastgestelde competitiereglementen van de FSB. Het is van
toepassing met ingang van het bondsjaar 2018/2019.
2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de CL van de FSB.
Aldus gewijzigd te Leeuwarden, 19 september 2018

