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OSBO-JEUGDCOMPETITIE
WEDSTRIJDLEIDING
Jeugdcompetitieleider:
Lars Dam, Jan van Embdenweg 61, 6861 ZS Oosterbeek
Tel. 06-27107546; E-mail: osbo_jcc@svdesteling.nl

REGLEMENT
We spelen volgens het OSBO-JCC-reglement van januari 2016. Neem het reglement zorgvuldig door en laat het me
weten, als iets onduidelijk is. Let ook op de artikelen over bordvolgorde en incomplete teams (art. 7.1 en 7.2). Het
reglement wordt u samen met deze jeugdcompetitiegids toegezonden.

COMPETITIE
Enkele algemene opmerkingen:
1. Net als vorig seizoen worden de teamcompetities ook dit seizoen op één dag verspeeld. Dus geen voorronden
en geen vrijplaatsen. De data, tijden en locaties zijn:




Topklasse C: 3 maart 2018 (10.00 – 17.30, Arnhemse Schaakacademie (Olympus College Arnhem)
Topklasse D: 24 maart 2018 (11.00-16.45, locatie nog onbekend)
Topklasse E: 3 maart 2018 (13.00 – 17.00, Arnhemse Schaakacademie (Olympus College Arnhem)

2. Voor de aanmelding van de teams gelden de volgende data:
 Voor C- en E-teams:
a. Voorlopige aanmelding: 14 februari 2018
b. Definitieve aanmelding, incl. spelerslijsten: 19 februari 2018
 Voor D-teams:
a. Voorlopige aanmelding: 10 maart 2019
b. Definitieve aanmelding, incl. spelerslijsten: 18 maart 2018
Teams die na 19 februari (C en E), cq. 18 maart (D) worden aangemeld, zijn niet zeker van deelname.
3. Als u een team heeft aangemeld en dit team onverhoopt toch niet deel kan nemen, laat het mij dan aub zo
snel mogelijk weten.
4. Jongere spelers zijn speelgerechtigd in oudere categorieën. Zo kunt u bijvoorbeeld in de D-categorie al uw E-,
F-, G-, H-jeugdspelers opstellen.
5. Geef uw teamleider voldoende instructies mee voor de speeldag. Het juiste adres, maar bijv. ook de wijze van
omgaan met wedstrijdformulieren en het aanwezig blijven in de speelzaal.

In de categorieën C, D en E geldt een verplichting voor de teamleider om in de speelzaal te blijven.

Per gespeelde ronde dient een wedstrijdformulier ingevuld te worden, volledig met voor- en achternaam
en KNSB-nummer. Dit formulier dient te worden ondertekend voor akkoord.

De bordvolgorde is van belang, dus uw teamleider dient te beschikken over de OSBO-jeugdrating van de
spelers.
6. Mochten er onverhoopt problemen zijn of vragen ontstaan, neem dan contact op met mij of op een speeldag
met de wedstrijdleiding.
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AB

Categorie t/m 20 jaar (geboren na 1997, dus in 1998 of later)

Kijk voor deze categorieën op de site van de schaakbond www.schaken.nl

C

Categorie t/m 14 jaar (geboren na 2003, dus in 2004 of later)

Gastheer: Arnhemse Schaakacademie (vroeger de Toren)
Speeldatum: 3 maart 2018
Adres: Olympus College, Olympus 5, Ingang Zeegsingel, Arnhem
Aanvang: 10.00 uur
Einde: 17.30 uur
Speeltempo: 30 minuten pppp.
7 ronden Zwitsers
Aantal te verdienen plaatsen voor de KNSB-JCC 2017/18: 3

D

Categorie t/m 12 jaar (geboren na 2005, dus in 2006 of later)

Gastheer: Nog onbekend
Speeldatum: 24 maart 2018
Adres: Nog onbekend
Aanvang: 11.00 uur
Einde: 16.45 uur
Speeltempo: 20 minuten pppp.
7 ronden Zwitsers
Aantal te verdienen plaatsen voor de KNSB-JCC 2017/18: 2

E

Categorie t/m 10 jaar (geboren na 2007, dus in 2008 of later)

Gastheer: Arnhemse Schaakacademie (vroeger de Toren)
Speeldatum: 3 maart 2018
Adres: Olympus College, Olympus 5, Ingang Zeegsingel, Arnhem
Aanvang: 13.00 uur
Einde: 17.00 uur
Speeltempo: 15 minuten pppp.
7 ronden Zwitsers
Aantal te verdienen plaatsen voor het NK-E voor clubteams op 26 mei 2018 te Naaldwijk: 4
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