OSBO-BASISSCHOOL SCHAAKKAMPIOENSCHAP
2017 - 2018

Warnsveld, oktober 2017

Aan de besturen c.q. jeugdleiders van de bij de OSBO aangesloten verenigingen.
Beste organisatoren,
17 maart 2018 vinden weer de halve finales plaats voor het OSBO basisschoolschaakkampioenschap. Wij vragen u of uw vereniging een plaatselijk basisschoolschaakkampioenschap wil organiseren. Dit is eerste stap op weg naar de OSBO-finale en uiteindelijk
de Nederlandse titelstrijd.
Het plaatselijk kampioenschap moet uiterlijk plaats vinden op 3 maart 2018.
Plaatsing halve finales
De kampioen en de nummers 2, 3, enz. dienen op die datum aangemeld te zijn voor de halve
finales die op 17 maart 2018 gespeeld zullen worden.
Doet een team in 2 of meer gemeenten mee aan een kampioenschap dan telt alleen het eerst
gespeelde kampioenschap voor plaatsing halve finale.
De eindstand van het plaatselijk kampioenschap is doorslaggevend voor de teams die in
aanmerking komen voor plaatsing halve finales.
Aantal teams
Uit een plaatselijke kampioenschap kan meer dan één team zich plaatsen voor de halve
finales.
De extra plaatsen worden als volgt vergeven;
• 1 extra team als er bij dat kampioenschap 10 teams of meer meedoen
• 2 extra teams als er bij dat kampioenschap 20 teams of meer meedoen
• 1 extra team voor elk team uit uw plaats dat in het vorig seizoen meedeed aan de
OSBO finale.
Op basis van de finale van vorig jaar betekent dat voor de halve finales van 2018;
 extra plaats uit Druten, Ede, Zwolle, Elst, Renkum, Bennekom en Westervoort;
 2 extra uit Meppel, Deventer en Arnhem;
 3 extra uit Nijmegen.
De OSBO-kampioen 2017, De Akker uit Meppel, krijgt een vrijplaats voor de halve finales.
Deze telt niet mee voor een extra plaats voor de halve finale. Het deelnemersveld kan
aangevuld worden met wildcards. De organisatie beslist hierover.
Er mogen maximaal 8 teams uit een plaatselijk kampioenschap deelnemen.

1

De competitie bestaat uit 3 fasen:
1. Plaatselijke Kampioenschappen.
Te organiseren door schaakclubs, scholen of personen uit uw gemeente of omgeving.
De eindstand dient uiterlijk 18 maart 2017 doorgegeven te worden d.m.v. het
bijgesloten uitslagenformulier.
De scholen moeten uiterlijk 3 maat 2018 het bijgevoegde aanmeldingsformulier
inzenden.
2. Halve Finales

; Zaterdag 17 maart 2018 te Apeldoorn, Arnhem en Deventer,
aanvang 12.00 uur.

3. Finale (16 of 18 teams)

; Zaterdag 7 april 2018. Deze worden gespeeld in Zutphen,
aanvang 10.00 uur.

Het wedstrijdsysteem
• Plaatselijke kampioenschappen: te bepalen door de betreffende vereniging.
Plaatsing voor de halve finales geschiedt volgens het eerder aangegeven systeem.
• Halve finales: 3 Groepen van maximaal 16 teams. Wildcards worden gebruikt om de
groepen vol te krijgen . 7 ronden volgens het "Zwitsers systeem".
• Finale: waarschijnlijk 14 tot 18 teams; 7 ronden volgens het "Zwitsers systeem". Op dit
moment is nog niet bekend hoeveel teams zich plaatsen voor het NK. Vorig jaar
plaatsten zich 4 teams voor het NK.
De financiën
a) De plaatselijke kampioenschappen worden betaald door de lokale organisator. Deze is
vrij om inschrijfgeld te vragen ter dekking van de gemaakte kosten.
b) Van de deelnemende teams aan de halve finales wordt een inschrijfgeld van € 20,-gevraagd als bijdrage in de organisatiekosten.
Belangrijke aandachtspunten
• Wil de lezer er voor zorgen dat deze brief terecht komt bij de organisator van het
plaatselijke kampioenschap?
• Wil die organisator aan de teamleiders van de teams, die naar de halve finales gaan
de data van deze halve en de finale doorgeven en vragen of men inderdaad mee
wil en kan doen?
• Bij aanmelding bijgaande formulieren gebruiken.
Het is heel belangrijk dat het aanmeldingsformulier van de school door de
schoolschaakleider zelf wordt ingevuld en opgestuurd.
• In een schoolteam mogen alleen spelers meedoen die ingeschreven staan bij die
school.

Schaaktoernooi voor scholieren groepen 3, 4 en 5
De basisschoolgroepen 3, 4 en 5 kunnen zich rechtstreeks plaatsen voor het
Nederlandse kampioenschap via lokale of bovenlokale voorronden.
Nadere informatie zie de website van het NK voor groepen 3, 4 en 5
(http://nkscholen.schaakbond.nl/bo-gr3-5/opzet-toernooi-voor-de-groepen-3-4-en-5 ).
Gerrit Ruegebrink,
Coördinator OSBO basisschoolschaak
email; osboschoolschaak@gmail.com
telefoon (0575) 527757

