Reglement OSBO-basisschoolschaak
Artikel 1: Algemeen
Dit reglement geldt voor de jaarlijks te organiseren OSBO Kampioenschappen voor schoolteams in de
categorie Basisonderwijs. De meeste artikelen zijn overgenomen uit het reglement voor het NK
schoolschaken. Wijzigingen in dit reglement zullen door de organisatie worden beoordeeld en, indien
nodig, toegepast.
‐‐ Scholen, teams en spelers ‐‐
Artikel 2: Teams
Er wordt deelgenomen door teams, bestaande uit 4 spelers, een teamleider, plus eventuele reserves.
Alle spelers en reserves moeten bij de school waarvoor zij uitkomen, als leerling zijn ingeschreven.

Artikel 3: Schoolsoorten
1. Deelname is alleen mogelijk door leerlingen van dagscholen die onderwijs volgen in het
Basisonderwijs of daaraan gelijk te stellen schoolsoorten.
2. Er wordt onderscheid gemaakt bij afdelingen van scholen met een verschillende BRIN-code dan de
hoofdvestiging. Deze worden als een aparte school gezien.
3. Historische gemeenten: Indien er binnen een gemeente in het afgelopen jaar verschillende
schoolschaakkampioenschappen zijn gehouden, zijn de plaatselijke organisatiecomités gerechtigd
om de organisatie van deze toernooien te continueren.
4. De OSBO is bevoegd:
- niet in lid 1 genoemde opleidingsvormen toe te laten tot een bepaalde categorie;
- een of meer spelers, in afwijking van lid 1, tot een hogere categorie toe te laten;
- dispensatie te verlenen voor leerlingen van dagscholen die onderwijs volgen en niet aan lid 2
voldoen;
- in twijfelgevallen te beslissen over de van toepassing zijnde categorie.

Artikel 4: Spelerslijsten
Op de speeldag dient iedere deelnemende school voor aanvang van de eerste ronde de namen van
alle spelers en reserves in volgorde van speelsterkte aan de OSBO bekend te maken, alsmede de
naam van de teamleider, die zelf geen speler of reserve van het team mag zijn.

Spelers en reserves mogen slechts in de aangegeven volgorde van speelsterkte in het team worden
opgesteld. De wedstrijd wordt verloren verklaard voor een speler die niet is opgegeven of volgens
zijn of haar speelsterkte aan een te laag bord speelt. Tot een uur na afloop van de speelronde kan de
overtreding geconstateerd worden.

‐‐ Halve finales en finale ‐‐

Artikel 5: Deelnemersveld Halve finales
Voor het samenstellen van het deelnemersveld van de halve finale gelden de volgende regels, mits
besloten wordt om de opzet gelijk te houden aan de opzet van vorig jaar:
1) Alle afvaardigingen dienen te geschieden op basis van de eindstand van een gemeentelijk
kampioenschap, tenzij de OSBO hiervoor ontheffing verleent.
2) De kampioen plaats zich voor de halve finale.
3) De gemeenten waarvan een school bij, zijn gerechtigd tot afvaardiging van een extra schoolteam
in de betreffende categorie.
4) De gemeenten met 10 deelnemende teams of meer ontvangen 1 extra plaats.
5) De gemeenten met 20 deelnemende teams of meer ontvangen 2 extra plaatsen.
6) De gemeenten met 30 deelnemende teams of meer ontvangen 3 extra plaatsen.
7) De kampioen van het voorgaande jaar ontvangt een startbewijs van de organisatie. Deze telt niet
mee voor het aantal deelnemende teams van de betreffende gemeente.
8) Het maximum aantal teams afkomstig uit één gemeente is acht. Hierbij worden, wildcards en de
kampioen van het voorgaande jaar niet meegerekend.
9) Wanneer een team mee doet aan 2 of meer gemeentelijke kampioenschappen telt alleen de
uitslag van het eerst gespeelde kampioenschap voor deelname.
10) Elke gemeente is gerechtigd om voor maximaal 2 teams een wildcard aan te vragen. Deze
aanvraag moet gemotiveerd zijn, indien op basis van de plaatselijke eindstand niet gekozen wordt
voor de eerstvolgende teams in de eindstand. De organisatie beslist over de toekenning van de
wildcards. Er is geen beroep of communicatie mogelijk over al dan niet toegekende wildcards.

Artikel 6: Deelnemersveld Finale
Afhankelijk van het aantal deelnemende teams bepaalt de organisatie hoe groot de finalegroep
is. Er wordt gestreefd naar een groep van 16, 18 of 20 teams).

‐‐ Indeling en stand‐‐
Artikel 7: Indeling
De halve finale en de finale wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem.

Artikel 8: Eindstand
De eindstand wordt bepaald op achtereenvolgens:
1) Matchpunten
2) Bordpunten
3) Onderling resultaat
-- Alleen indien van belang voor doorgaan naar volgende speelronde -4) Barragewedstrijd van 5 minuten + 3 seconden per zet
5) Weerstandspunten
6) Sonneborn-Berger score
7) Loting

Artikel 9:Kleur
In de indeling hebben de eerstgenoemde teams zwart op de oneven borden en wit op de even
borden. De laatstgenoemde teams hebben wit op oneven borden en zwart op de even borden.

Artikel 10: Titel
Het team dat winnaar wordt, verkrijgt de titel: 'Kampioen van de OSBO in het Basisonderwijs (onder
toevoeging van het jaartal).

‐‐Wedstrijdleiding en spelregels‐‐

Artikel 11: Wedstrijdleiding en taak teamleiders
De leiding van een wedstrijd berust bij de OSBO of een door de OSBO aan te wijzen persoon. De
teamleiders hebben de volledige verantwoordelijkheid voor hun spelers gedurende de wedstrijddag.

Artikel 12: Spelregels en speeltempo
De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel in de officiële vertaling,
uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave), incl. aanvullingen, voor zover in dit reglement niet anders
is bepaald.
a) Het speeltempo in de halve finale bedraagt 15 minuten per persoon per partij en in de finale
bedraagt het speeltempo 20 minuten per persoon per partij.
b) Aanhangsel A Rapidschaak, van het FIDE-reglement, is hierdoor van toepassing.
c) Met betrekking tot bovengenoemde reglementen zijn de volgende uitzonderingen van
toepassing.
- Het hoorbaar afgaan van een mobiele telefoon wordt bestraft met het in mindering
brengen van de helft van de resterende speeltijd, met een maximum van tien minuten, bij de
speler, wiens mobiele telefoon hoorbaar is afgegaan. De tegenstander van de speler, wiens
mobiele telefoon is afgegaan, krijgt twee minuten extra speeltijd toegevoegd aan zijn
resterende speeltijd. Het voor de tweede maal hoorbaar afgaan van de mobiele telefoon bij
dezelfde speler, wordt bestraft met het verloren verklaren van de partij. Het resultaat van de
tegenstander wordt door de arbiter vastgesteld.
- De wedstrijdleider bepaalt wat er gebeurt als (een van) beide spelers te laat achter het
bord verschijnt.
-Een onreglementaire zet betekent niet het verlies van de partij
-De wedstrijdleider is bevoegd in te grijpen bij een wedstrijd, waarbij een speler niet poogt
op een normale manier te winnen, zonder actieve claim van de speler.

Artikel 13: Hoofdwedstrijdleider
De hoofdwedstrijdleider is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het
beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen welke zich terzake mochten voordoen.

Artikel 14: Beroep
Beroep tegen beslissingen van een wedstrijdleider als bedoeld in artikel 13 moet worden
aangekondigd binnen een half uur na bekendmaking van de eindstand. Het volledige verweerschrift
kan binnen 48 uur bij de Commissie van Beroep van de OSBO worden aangetekend. Deze commissie
doet een bindende uitspraak.

Datum van ingang reglement is 1 januari 2019.

