Dit reglement is bedoeld om een aantal regels met betrekking tot het jeugdschaken
duidelijk op een rijtje te zetten. Dit reglement geeft tevens de nodige informatie omtrent
de activiteiten die er plaatsvinden.
1

ALGEMEEN:

1.1

De jeugdspelers spelen een onderlinge competitie en worden in de gelegenheid
gesteld aan een externe competitie deel te nemen. Hiernaast zullen zij regelmatig
trainingen ontvangen, die zullen worden afgesloten met een door de KNSB samengesteld examen. Ook zullen er enkele nevenactiviteiten georganiseerd worden (te denken
valt dan aan b.v. snelschaken of doorgeefschaken).

1.2

Bij geschilpunten én wanneer men het niet eens is met de gang van zaken op de
schaakavond benadert men de jeugdleider!

1.3

De jeugdleider heeft het recht om in uitzonderlijke situaties af te wijken van hetgeen
gesteld is in dit reglement.
Zaken die niet geregeld zijn in dit reglement worden overgelaten aan de beslissing van
de jeugdleider.

1.4

DATA COMPETITIE/TRAININGEN:
De jeugdleider zal aan het begin van het seizoen een programma opstellen en
publiceren. Er wordt van kinderen en ouders verwacht dat men dit programma leest en
weet wanneer er competitie en wanneer er trainingen plaatsvinden, opdat de kinderen
het benodigde materiaal op de juiste dagen mee naar de schaakclub kunnen nemen!

1.5

Het gebruik van andere ruimtes die niet tot de schaakaccommodatie behoren is niet
toegestaan!

1.6

Het is verplicht om na afloop van een partij of een training de stukken weer in de
beginstelling op het bord te zetten opdat de jeugdleiders kunnen zien of de spelen
compleet zijn!

2

INTERNE COMPETITIE ALGEMEEN

2.1

Het competitie schaken voor de jeugd bestaat uit de volgende onderdelen:
1) een Roostercompetitie bestaande uit 4 periodes van 9 ronden Zwitsers.
Per periode wordt er één algemene ranglijst en één ranglijst per leeftijdcategorie
opgemaakt. De indeling in leeftijdscategorieën (A/B; C; D; E) geschiedt volgens
de OSBO norm. Zie artikel 2.2)
De eindstand (=seizoensranglijst; zie art. 3.7 lid 1) wordt bepaald door per
individu de resultaten van de 3 beste periodes te nemen.
2) een Laddercompetitie, die een onbepaald aantal losse partijen omvat en bepalend
is voor het Ladderkampioenschap en het Klimkampioenschap.
3) een Snelschaakcompetitie, die bestaat uit 2 voorronden en een finale- avond.
4) een Doorgeefschaakcompetitie, die bestaat uit 2 voorronden en een finale- avond.

2.2

Indeling in leeftijdscategorieën voor de eerstvolgende seizoenen:
Seizoen
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

2.3

A/B
geboren
op/na
1-1-1989
1-1-1990
1-1-1991
1-1-1992
1-1-1993
1-1-1994

C
geboren
op/na
1-1-1996
1-1-1997
1-1-1998
1-1-1999
1-1-2000
1-1-2001

D
geboren
op/na
1-1-1998
1-1-1999
1-1-2000
1-1-2001
1-1-2002
1-1-2003

E
geboren
op/na
1-1-2000
1-1-2001
1-1-2002
1-1-2003
1-1-2004
1-1-2005

De te behalen persoonlijke titels zijn:
-

Algemeen Jeugdschaakkampioen S.V. Het Kasteel in categorie AB, C, D
respectievelijk E voor de hoogst eindigende speler in de eindstand van de
betreffende categorie.

-

Algemeen Ladderkampioen S.V. Het Kasteel voor de hoogst eindigende speler in
het Ladderklassement.

-

Algemeen Klimkampioen S.V. Het Kasteel voor de hoogst eindigende speler in het
Klimklassement

-

Algemeen Jeugdsnelschaakkampioen S.V. Het Kasteel voor de winnaar van de
snelschaakfinale.

-

Doorgeefschaakkampioen S.V. Het Kasteel voor het duo dat de
doorgeefschaakfinale wint.

-

Hiernaast ontvangen de verliezers van een finale-tweekamp een trofee en
ontvangen de winnaars en de spelers die als tweede en derde eindigen in hun
leeftijdgroep een oorkonde.

2.3

In de rooster- , ladder- en snelschaakcompetitie wordt gespeeld volgens de officiële
Nederlandse vertaling van de 'Regels van het Schaakspel' vastgesteld door de FIDE
(mei 2009) zolang deze niet in strijd zijn met het gestelde in dit reglement. De 'Regels
van het Schaakspel' liggen ter inzage op de club.
Enkele regels uit dit reglement zijn:
- Aanraken is zetten.
- Een zet is voltooid zodra de hand van de speler het stuk heeft losgelaten.
- Wanneer met het aangeraakte stuk geen reglementaire zet kan worden gedaan,
staat het de speler vrij om een andere zet te doen die reglementair wel mogelijk is.
- Het gebruik van een schaakklok is verplicht. (Art. 2.7)
- Het is verplicht de partij te noteren. (Art. 2.6)

2.6

NOTATIEPLICHT:
Het noteren van de partij is verplicht voor alle spelers, behalve de spelers die nog
tijdens de trainingen opgeleid worden voor stap 1 en/of behoren tot de E- categorie.
Men noteert de hele partij totdat er minder dan vijf minuten op de klok staan. Niet
noteren wordt bestraft met ¼ strafpunt!

2.7

KLOK VERPLICHT:
Het gebruik van een schaakklok is in beginsel verplicht voor iedereen. Indien er echter
een gebrek aan klokken ontstaat, dienen in ieder geval de spelers uit de A/B- en de Ccategorie met de klok te spelen.

2.8

SPEELTEMPO:
Het speeltempo van elke roosterpartij bedraagt 20 minuten per speler per partij. Voor
volgende (ladder)partijen wordt de resterende tijd tot 19:15 (begin van de training) dan
wel 20:00 (einde jeugdavond) gehalveerd.

2.9

Indien er veel partijen gespeeld moeten worden kan de jeugdleider het speeltempo
opvoeren zodat er meer partijen op één avond gespeeld kunnen worden. Het
speeltempo moet echter minimaal 5 minuten per persoon per partij bedragen.

2.10

Afbreken is niet toegestaan.

2.11

UITSLAGENBRIEFJES:
De spelers dienen vóór aanvang van hun partij een uitslagenbriefje op te halen bij de
wedstrijdtafel. Na afloop van een partij wordt de uitslag op het briefje genoteerd en dat
wordt ingeleverd bij één van de jeugdleiders, onder vermelding van rooster- of
ladderpartij. De desbetreffende jeugdleider zet, bij goed bevinden van het briefje, zijn
paraaf op dat briefje.
De jeugdleider houdt de stand bij aan de hand van de ingeleverde uitslagenbriefjes.
(Het is dus zaak deze correct in te vullen.)
Uitslagenbriefjes worden door de jeugdleider één periode bewaard. (Briefjes die niet
correct ingevuld of niet correct verwerkt zijn, kunnen dus nog gecorrigeerd worden!)
Fouten die na aanvang van een nieuwe periode bij de jeugdleider gemeld worden,
kunnen niet meer gecorrigeerd worden!
Alleen uitslagenbriefjes waar de paraaf van één van de jeugdleiders op staat, zullen
worden verwerkt!

3

ROOSTERCOMPETITIE

3.1

Bij S.V. Het Kasteel worden per seizoen in de roostercompetitie vier periodes van 9
wedstrijden verspeeld.
De indeling geschiedt in één groep volgens het Zwitserse indelingssysteem.

3.2

INDELING VAN TE SPELEN PARTIJEN:
De standen en gespeelde partijen zullen op het publicatiebord in de schaakzaal
opgehangen worden, opdat de spelers zelf af kunnen lezen, wat de stand in de groep
is en of de gespeelde partijen correct verwerkt zijn.

3.4

Indien er fouten in indeling en/of stand geconstateerd worden dient dit op tijd
doorgegeven te worden aan de jeugdleider.

3.5

Voor de kinderen, zal er iedere competitie-avond tevens een indeling voor de ronde
van die avond en een actuele stand op het publicatiebord hangen.

3.6

Roosterpartijen gaan voor Ladderpartijen.

3.7

Per Osbo- leeftijdcategorie (A/B; C;D;E) wordt één ranglijst opgemaakt, daarnaast
wordt ook één algemene seizoensranglijst opgemaakt. Aan het eind van het seizoen
worden de eindstand van die seizoensranglijst opgemaakt door van elke speler de 3
beste perioden mee te nemen.

4

LADDERCOMPETITIE

4.1

Naast de roostercompetitie kent de jeugdafdeling van S.V. Het Kasteel een
laddercompetitie. De laddercompetitie verschilt van de roostercompetitie in die zin, dat
de indeling meer vrijblijvend is en dat de beschikbare tijd niet vast ligt.

4.2

Het doel van de ladder is om alle kinderen altijd en zoveel mogelijk partijen te laten
spelen. (Wanneer er dus een roosterpartij snel afgelopen is, kan er een ladderpartij
gespeeld worden.) Er mogen meerdere partijen per avond gespeeld worden.

4.3

Er wordt gespeeld volgens de in dit reglement genoemde regels met uitzondering van
de tijd. Wanneer het niet de eerste partij van de avond betreft krijgen de spelers de
helft van de nog beschikbare tijd tot 19:15 resp. tot 20:00 uur op de klok.

4.4

INDELING VAN DE PARTIJEN:
In beginsel geschiedt de indeling op basis van “beschikbaarheid”: wie klaar is speelt
tegen de eerstvolgende beschikbare speler.(Winnaars tegen winnaars; verliezers tegen
verliezers)
De jeugdleider kan echter ook de te spelen partijen van te voren of op de avond zelf
indelen. Indien een speler een ladderpartij weigert te spelen, die door de jeugdleider is
ingedeeld, kan dit bestraft worden met het reglementair verlies van de partij. Dit ter
beoordeling van de jeugdleider.

4.5

Partijen die gespeeld worden in het kader van de roostercompetitie zullen ook
meetellen voor de laddercompetitie!

4.6

PUNTENSYSTEEM:
Men kan maximaal 15 punten winnen of verliezen, waarbij wordt uitgegaan van
groepen van 5 en een basis aantal te winnen of te verliezen punten van 8.
Dit houdt in dat wanneer een speler tegen iemand speelt die 1 tot 2 plaatsen hoger of
lager op de ranglijst staat, hij 8 punten kan winnen of verliezen. Remise levert dan niets
op. Speelt hij echter tegen iemand die 3 tot 7 plaatsen hoger staat, dan kan hij 9
punten winnen, remise levert dan 1 punt op terwijl hij bij verlies van de partij maar 7
punten kan verliezen.
Omgekeerd geldt natuurlijk het omgekeerde. Speelt hij tegen iemand die 3 tot 7
plaatsen lager staat, dan kan hij maar 7 punten winnen, bij remise verliest hij een punt
en bij verlies kost hem dat 9 punten.
Het verschil wordt natuurlijk groter naarmate het verschil op de ranglijst groter wordt!

4.7

Er kunnen geen spelers onder nul komen te staan! Dit houdt in, dat wanneer
iemand een partij verliest waardoor zijn puntentotaal onder nul uit zou komen, deze
partij wel in de stand verwerkt zal worden (de speler die gewonnen heeft krijgt het
aantal punten waar hij recht op heeft), maar dat de speler die verloren heeft maar
zoveel punten verliest dat hij op nul blijft staan! Laatstgenoemde speler krijgt dan dus in
feite een aantal punten 'cadeau'

4.8

BEGINRANGLIJST:
Omdat de kinderen met dit puntensysteem ook punten kunnen verliezen is er een
beginranglijst nodig. Hiervoor wordt de seizoenranglijst (zie art. 5.1) van het
voorgaande seizoen gehanteerd. Voor de nieuwe ladder krijgt degene die op deze lijst
het laagst staat 200 punten, de volgende krijgt 205 punten en zo verder met stappen
van 5 punten.

4.9

Kinderen die er tijdens het seizoen bij komen, krijgen een begin totaal van 200 punten!

4.10

LADDERKAMPIOEN:
Degene die aan het eind van het seizoen op de 1e plaats staat mag zich Algemeen
Ladderkampioen van S.V. Het Kasteel noemen!

4.11

KLIMKAMPIOEN:
Er wordt gedurende het seizoen bijgehouden hoeveel punten de kinderen stijgen of
dalen. Degene die aan het eind van het seizoen de meeste punten op de ladder is
gestegen mag zich Algemeen Klimkampioen van S.V. Het Kasteel noemen!

5

DOORGEEFSCHAAKCOMPETITIE

5.1

De doorgeefschaakcompetitie wordt verspeeld over drie avonden verdeeld in twee
voorrondes en één finale- ronde.

5.2

Er wordt zoveel mogelijk gespeeld in groepen van 4 teams en het speeltempo
bedraagt 10 min per partij per persoon.

5.3

Gespeeld wordt volgens de regels van het doorgeefschaak.

5.4

De indeling van de teams in beide voorrondes geschiedt op basis van de interne
jeugdrating:
De A- groep bestaat uit de nummers 1 t/m 8 op die lijst. Koppels: 1-8;2-7;3-6 en 4-5
De B- groep bestaat uit de nummers 9 t/m 16 op de ratinglijst etc.

5.5

Als het aantal aanwezige spelers oneven is, wordt in de laagste groep een 3-tal i.p.v.
een 2-tal gevormd.

5.6

Als het aantal paren oneven is, wordt ook een poule van 3 of 5 teams gevormd

5.7

Op de finale avond worden de teams gevormd, op basis van de resultaten in de
voorrondes: elke schaker krijgt een rangnummer: de gemiddelde rang bij de
doorgeefschaak- uitslagen in beide voorrondes. Bij gelijke scores is de individuele
interne rating doorslaggevend.
De hoogste 8 vormen de A- poule in de finale, de volgende 8 de B- poule etc.

5.8

De winnaars van groep A van de finale- ronde mogen zich
Algemeen Doorgeefschaakkampioen van S.V. Het Kasteel noemen.

6

SNELSCHAAKCOMPETITIE

6.1

De snelschaakcompetitie wordt verspeeld over drie avonden verdeeld in twee
voorrondes en één finale- ronde.

6.2

Er wordt zoveel mogelijk gespeeld in groepen van 6 en het speeltempo bedraagt 5 min
per partij per persoon.

6.3

Gespeeld wordt volgens het FIDE- reglement voor 5 minuten partijen. Wanneer het
gestelde in dit reglement voor de jeugd hiervan afwijkt geldt het geregelde in dit
reglement voor de jeugd.

6.4

De indeling van beide voorrondes geschiedt op basis van promotie/degradatie waarbij
er 1 speler degradeert en er 1 speler promoveert. Na de tweede voorronde wordt de
gemiddeld behaalde plaats per speler berekend. Op basis hiervan vindt dan de indeling
voor de finale- ronde plaats. Een speler die dus niet aanwezig is geweest bij één van
de voorrondes kan zich toch nog plaatsen voor de finale- ronde.

6.5

De winnaar van groep A van de finale- ronde mag zich
Algemeen Jeugdsnelschaakkampioen van S.V. Het Kasteel noemen.

7

EXTERNE COMPETITIE

7.1

De kinderen zullen in de gelegenheid gesteld worden om aan de externe competitie
deel te nemen. Deze competitie houdt in dat met 1 of meerdere teams van S.V. 'Het
Kasteel' in competitieverband tegen teams van andere clubs wordt gespeeld. Deze
competitie wordt ook wel OSBO- competitie genoemd. (De OSBO is de bond van
Oost-Nederland.)

7.2

OPSTELLING VAN DE TEAMS:
Aan het einde van het seizoen krijgen de kinderen een brief mee naar huis waarop zij
moeten aangeven of zij wel of niet, het komende seizoen aan de externe- competitie
willen deelnemen. Deze brief wordt, ondertekend door de ouders, ingeleverd bij de
jeugdleider!

7.3

De volgende teams kunnen opgesteld worden:
- A/B- team: Jeugd tot 20 jaar
- C- team: Jeugd tot 14 jaar
- D- team: Jeugd tot 12 jaar
- E- team: Jeugd tot 10 jaar

7.4

Opstelling van de teams geschiedt door de jeugdleider op basis van bij de jeugdleider
ingeleverde brieven (art.8.2). De jeugdleider stelt hierbij zoveel mogelijk van de
beschikbare spelers naar speelsterkte en leeftijd op in één of meerdere teams.

7.5

VERVOER:
Van de ouders wordt enige medewerking gevraagd m.b.t. het vervoeren van het team
waarin hun kind meespeelt! Ouders die een team vervoeren zullen tevens als
teamleider fungeren. Dit betekent dus een begeleiding gedurende de helen dag!

7.6

SPEELDAGEN:
- A/B -team: ± 3 à 4 zaterdagen
- C- team: ± 3 à 4 zaterdagen.
- D- team: ± 3 à 4 zaterdagen.
- E- team: ± 3 à 4 zaterdagen

7.7

SPEELDATA:
De jeugdleider belast met de externe contacten maakt zo snel mogelijk nadat de bond
de speeldata bekend heeft gemaakt, deze bekend aan ouders en teamleden.

7.8

Van de spelers wordt verwacht dat wanneer men zich voor de externe competitie
heeft ingeschreven men ook daadwerkelijk meespeelt!

8

TRAININGEN

8.1

Er wordt groepsgewijs les gegeven waarbij er naar gestreefd wordt de groepen uit niet
meer dan 5 tot 6 kinderen te laten bestaan.
Er wordt les gegeven volgens de methode Brunia/v. Wijgerden.
Voor kinderen die bovenstaande methode hebben afgerond bestaat de mogelijkheid op
vervolgtrainingen.
Gedurende het seizoen zullen er ± 15 trainingen worden gegeven.

8.2

De kinderen ontvangen één boekje met het trainingsmateriaal (oefenstof + theorie) per
niveau dat doorlopen wordt. Dit boekje mag mee naar huis genomen worden maar
blijft eigendom van de schaakvereniging totdat het examen behaald is. Dit betekent
dat, wanneer het boekje niet goed behandeld wordt, of wanneer het kind vaak vergeet
het boekje mee te nemen naar de trainingen, de jeugdleider kan besluiten het boekje
weer in te nemen. Het kind kan, in dat geval, op de vrijdag gewoon in het boekje
werken maar krijgt het pas mee naar huis wanneer hij/zij het examen behaald heeft.
Bij verlies van het boekje of bij zodanige beschadiging dat een nieuw exemplaar
noodzakelijk is, wordt van de ouders een vergoeding gevraagd van € 5,--

8.3

EXAMENS:
In het voorjaar wordt in elke stap een proefexamen afgenomen.
Zij die daarvoor minimaal een 5 scoren, mogen deelnemen aan het later te houden
examen.
In mei/juni zullen er examens afgenomen worden. Deze examens zijn door de bond
samengesteld en beschikbaar gesteld.
Geslaagden ontvangen een diploma en mogen daarna de trainingen op een niveau
hoger bijwonen
Kinderen die voor het examen gezakt zijn kunnen nog niet naar een volgende groep. Zij
worden echter in de gelegenheid gesteld in oktober een herexamen te maken
waardoor zij, indien geslaagd, tussentijds naar een hogere groep mogen. Deze
herkansing staat ook open voor spelers die in mei niet hebben deelgenomen aan het
examen, maar wel recht hadden op deelname.

