COMPETITIEREGLEMENT

van de Leidse Schaakbond
Hoofdstuk 1: Doel en toepassing.
Artikel 1.
Dit reglement geldt voor de jaarlijkse door de Leidse Schaakbond voor zijn leden te
organiseren clubteamwedstrijden, genaamd competitiewedstrijden. Daar waar in dit
reglement de term competitieleider wordt gebezigd, wordt bedoeld de Competitieleider
van de Leidse Schaakbond.
Artikel 2.
De competitieleider van de Leidse Schaakbond of zijn door het bestuur aangewezen
plaatsvervanger is belast met de leiding van de competitiewedstrijden. Tot zijn
werkzaamheden behoren onder meer:
 Het opmaken van de wedstrijdroosters en het bekend maken daarvan aan de
deelnemende verenigingen;
 De uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle gevallen
waarin dit reglement niet voorziet;
 In het algemeen het verrichten van al datgene, wat nodig is voor een geregeld
verloop van de competitiewedstrijden.
 Het beslissen op beroepen als bedoeld in art. 15 lid a tegen beslissingen van
wedstrijdleiders

Artikel 3.
lid a:
Van de beslissingen van de competitieleider, genomen krachtens artikel 2, staat voor de
belanghebbende vereniging beroep open bij de Commissie van Beroep
Competitiegeschillen van de Leidse Schaakbond.
lid b:
De Commissie van Beroep Competitiegeschillen wordt benoemd door de Algemene
ledenvergadering en de samenstelling en functioneren wordt voorgeschreven in art. 7
van het Huishoudelijk Reglement.
lid c:
De Commissie van Beroep Competitiegeschillen heeft de taak om overeenkomstig de
bepalingen van dit reglement zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, doch in elk geval
binnen 4 weken na ontvangst door de Secretaris van de Leidse Schaakbond van het
ingediende beroep, beslissingen te nemen op beroepen tegen beslissingen van de
competitieleider.
lid d:
Indien de Commissie van Beroep Competitiegeschillen beslist, dat de beslissing van de
competitieleider, waartegen het beroep is ingesteld, vernietigd dient te worden, neemt
de Commissie van Beroep Competitiegeschillen tevens een beslissing zoals de
competitieleider die naar het oordeel van de Commissie van Beroep Competitiegeschillen
had behoren te nemen en/of een beslissing, die naar het oordeel van de Commissie van
Beroep Competitiegeschillen noodzakelijk is teneinde de wellicht reeds uitgevoerde
gewraakte beslissing van de competitieleider te corrigeren.
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De door de Commissie van Beroep Competitiegeschillen genomen beslissing kan de
sanctie van waarschuwing en/of berisping omvatten, indien zulks naar het oordeel van
de Commissie van Beroep Competitiegeschillen noodzakelijk is.
lid e:
Een beroep als bedoeld onder lid a wordt schriftelijk ingesteld binnen 14 dagen nadat de
competitieleider zijn beslissing aan de desbetreffende verenigingen heeft
bekendgemaakt, door toezending van het beroepsschrift aan de secretaris van de Leidse
Schaakbond. De secretaris van de Leidse Schaakbond stelt het beroepsschrift zo spoedig
mogelijk in handen van de Commissie van Beroep Competitiegeschillen alsmede de
competitieleider en de betrokken verenigingen.
lid f:
De betrokken verenigingen en de competitieleider hebben het recht gehoord te worden.
lid g:
Tegen een beslissing van de Commissie van Beroep Competitiegeschillen is geen beroep
mogelijk.
lid h:
De Commissie van Beroep Competitiegeschillen neemt haar beslissingen met
inachtneming van de bepalingen van het desbetreffende competitiereglement van de
Leidse Schaakbond. Indien dat reglement en/of een eventueel ander toepasselijk
reglement niet duidelijk is, of niet voorziet in het desbetreffende geschil, dan beslist de
Commissie van Beroep Competitiegeschillen in overeenstemming met de eisen van de
sportiviteit, redelijkheid en billijkheid.
lid i:
De Commissie van Beroep Competitiegeschillen draagt terstond na haar beslissing zorg
voor de toezending van afschriften van haar uitspraak aan degene die het beroep heeft
ingesteld, de secretaris van de Leidse Schaakbond, alsmede aan de overige daarbij
betrokken partijen, waaronder in elk geval de betrokken competitieleider. Voorzover
noodzakelijk draagt het bestuur van de Leidse Schaakbond zorg voor de uitvoering van
de beslissingen van de Commissie van Beroep Competitiegeschillen.
lid j:
De kosten verbonden aan de werkzaamheden van de Commissie van Beroep
Competitiegeschillen worden tot een maximum van €55,- voldaan door de partij, die
door de Commissie van Beroep Competitiegeschillen in het ongelijk worden gesteld.
Indien meerdere partijen geheel of gedeeltelijk in het ongelijk worden gesteld, zullen de
kosten gelijkelijk worden voldaan door de partijen die door de Commissie van Beroep
Competitiegeschillen in het ongelijk worden gesteld. De Commissie van Beroep
Competitiegeschillen vermeldt in haar uitspraak de kostenveroordeling.
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Hoofdstuk II : Competitiewedstrijden.
Artikel 4.
Het seizoen vangt aan in de maand september en eindigt als alle wedstrijden vaststaan,
doch uiterlijk in de maand mei van het daaropvolgende jaar.
Artikel 5.
lid a:
De teams worden ingedeeld naar sterkte in:
 Eén groep van 8 teams, genaamd Promotieklasse;
 Eén groep van 8 teams, genaamd Eerste klasse;
 Eén groep van 8 teams, genaamd Tweede klasse;
 Eén groep van 8 teams, genaamd Derde klasse;
 Zoveel groepen als nodig om de overige teams in te delen, genaamd Vierde klasse.
De competitieleider verdeelt de teams in de vierde klasse zo over een aantal groepen,
dat alle teams een geschikt aantal wedstrijden kan spelen, idealiter groepen van 8
teams.
Afwijkingen van deze indeling zijn mogelijk, mits bij besluit van de Algemene
Vergadering, op een daartoe strekkend voorstel van het bestuur.
Bij het verdelen der teams over de verschillende groepen in een zelfde klasse wordt
gestreefd naar een regionale indeling, gepaard gaande aan een zoveel mogelijk
evenredige verdeling van krachten.
lid b:
Parallel aan de LeiSB competitie loopt een recreatieve viertallen competitie, de
recreatieklasse genoemd, die een open inschrijving heeft en een informeel karakter
draagt. Derhalve is geen promotie mogelijk naar de reguliere competitie van de Leidse
Schaakbond.
lid c:
In de promotieklasse, eerste klasse en tweede klasse worden de wedstrijden gespeeld
tussen teams van acht spelers. In de derde en de vierde klasse worden de wedstrijden
gespeeld tussen teams van zes personen.
lid d:
Elk team zal een zoveel mogelijk gelijk aantal thuis- en uitwedstrijden te spelen krijgen.
Bij het vaststellen der wedstrijden wordt gelet op een zo billijk mogelijke en evenredige
verdeling der reizen. Voor zover niet strikt onmogelijk, zullen bij wedstrijden tussen
dezelfde teams de teams in opeenvolgende seizoenen afwisselend uit en thuis spelen.
Artikel 6.
lid a:
Inschrijvingen tot het deelnemen aan de competitiewedstrijden moeten bij de
competitieleider zijn ingediend voor een door het bestuur te bepalen en tijdig vooraf
bekend te maken datum. De hieruit voortvloeiende kosten moeten op aanwijzingen van
de competitieleider worden overgemaakt op de vermelde rekening van de
penningmeester.
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De inschrijving moet vergezeld gaan van de volgende gegevens:
 speelavond,
 naam, adres en telefoonnummer van het speellokaal,
 namen, adressen en telefoonnummers van alle bestuursleden met vermelding van
hun bestuursfunctie,
lid b:
Bij de inschrijving kunnen wensen ten aanzien van de vaststelling der wedstrijddata
kenbaar worden gemaakt. Met deze wensen zal bij het vaststellen van het
wedstrijdrooster door de competitieleider zoveel mogelijk rekening worden gehouden.
Artikel 7.
lid a:
Aan het team, dat in een wedstrijd de meeste bordpunten behaalt, worden twee
matchpunten toegekend. Behalen beide teams evenveel bordpunten, dan wordt aan elk
team een matchpunt toegekend.
lid b:
De volgorde der teams in elke groep wordt bepaald door het aantal matchpunten en
indien dit gelijk is, door het aantal bordpunten. Indien ook het aantal bordpunten gelijk
is, dan telt de onderlinge wedstrijd(en). Indien ook dit gelijk is en op die wijze meer
teams in aanmerking komen voor promotie dan wel degradatie dan mogelijk is, stelt de
competitieleider voor de daarbij betrokken teams één (in geval van twee betrokken
teams) of meerdere (in geval van meer dan twee betrokken teams)
beslissingswedstrijd(en) vast.
lid c:
In geval van terugtrekking van een team, worden de reeds gespeelde wedstrijden
daarvan geannuleerd; zulk een team degradeert automatisch. Bovendien wordt de
vereniging waartoe dit team behoort, een boete van €25,- opgelegd.
Artikel 8.
lid a:
Het team dat kampioen is van de Promotieklasse, is kampioen van de Leidse
Schaakbond, en heeft recht op promotie naar de derde klasse van de KNSB.
Indien de kampioen afziet van promotie, dan gaat het recht over op de nummer 2.
Wijzigingen hierop kunnen plaatsvinden conform de aanpassingen van de KNSB
competitie.
lid b:
In de eerste, tweede en derde klasse promoveren de kampioen en de nummer twee naar
de aansluitende hogere klasse.
lid c:
De teams welke op de laatste en de voorlaatste plaats van een groep eindigen,
degraderen automatisch naar een aansluitende lagere klasse met uitzondering van de
betreffende teams uit de laagste klasse.
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lid d:
De promotie en degradatie tussen de derde en vierde klasse is afhankelijk van het aantal
parallelgroepen in de vierde klasse. Dit is ter beoordeling van de competitieleider.
lid e:
Indien de promotieklasse door degradatie van twee of meer teams uit de competitie van
de KNSB uit meer dan 8 teams zou gaan bestaan, dan zal de degradatie uit de
promotieklasse zich beperken tot de nummers laatst en voorlaatst. Het seizoen
daaropvolgend zal het streven zijn het aantal teams in de promotieklasse weer terug te
brengen naar 8 teams. Als er versterkte degradatie benodigd is, dan zal dit waar nodig
ook doorwerken in de lagere klassen.
lid f:
Indien de Promotieklasse door promotie van een of meer teams naar de competitie van
de KNSB uit minder dan 8 teams zou gaan bestaan, dan zal de promotie uit alle klassen
met zoveel teams worden uitgebreid als nodig is om het in artikel 5, lid a vermelde
aantal teams te handhaven.
lid g:
Indien extra promotie of extra degradatie noodzakelijk is, dan wordt dit vastgesteld op
basis van gemiddeld gescoorde matchpunten en bordpunten per wedstrijd.
lid h:
Met betrekking tot het bepaalde in lid d, e en f zal de competitieleider een concrete
promotie- en degradatieregeling vaststellen en bekend maken op de website van de
Leidse Schaakbond. Idealiter gebeurt dit voor aanvang van de competitie, doch uiterlijk
voor aanvang van de tweede ronde.
lid i:
Indien, door het niet inschrijven van een rechthebbend team, een klasse uit minder dan
het in artikel 5, lid a vermelde aantal teams zou gaan bestaan, dan zal de degradatie,
welke aan het eind van het vorige seizoen plaatsvond, alsnog worden beperkt. Het team,
dat van de gedegradeerde teams, het hoogste eindigt, c.q. dat met het hoogste aantal
matchpunten c.q. bordpunten per wedstrijd niet degradeert.
lid j:
Indien de Algemene Vergadering tot afwijkingen van de indeling besluit, wordt tevens
een daarop aansluitende, eventueel van dit reglement afwijkende, regeling van de
promotie en degradatie getroffen.
lid k:
Een team, dat in enig seizoen niet voor deelname aan de competitie wordt ingeschreven,
komt bij inschrijving in een later seizoen slechts voor plaatsing in de laagste klasse in
aanmerking. Indien een vereniging voor het eerst aan de Leidse Schaakbond competitie
wil meedoen, kan het bondsbestuur beslissen om één team van deze vereniging in een
hogere klasse te laten starten dan de laagste.
Artikel 9.
lid a:
Voor een door de competitieleider te bepalen en bekend te stellen datum (uiterlijk 1
oktober), die voor de aanvang der competitie ligt, moet iedere deelnemende vereniging
de samenstelling van zijn team(s) schriftelijk aan de competitieleider opgeven; tevens
moet hierbij worden vermeld, wie als teamleider van een team zal optreden.
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lid b:
De samenstelling der teams mag gedurende het seizoen niet worden gewijzigd,
behoudens voor nieuwe leden, welke tussen de opgave en 1 december daaropvolgende
tot een vereniging toetreden. Dergelijke wijzigingen moeten voor de datum van de
wedstrijd, waarop zij voor het eerst van toepassing zijn, schriftelijk aan de
competitieleider worden medegedeeld en door hem zijn ontvangen voor genoemde
datum. De opgegeven spelers dienen aan het eind van het betreffende seizoen minimaal
1 x voor dit team te zijn uitgekomen. Overtreding van een van de bepalingen in dit lid
kan leiden tot het verlies van maximaal 2 matchpunten.
lid c:
De deelnemende vereniging houdt bij zijn opgave van de samenstelling der teams
rekening met de speelsterkte van de spelers . Spelers die in een lager team ingedeeld
worden dan waartoe zij redelijkerwijze zouden behoren op grond van gebleken
speelsterkte, worden niet door de competitieleider in dat team toegelaten. Zo mogelijk
deelt de competitieleider dit tijdig genoeg mede aan de betreffende vereniging om
correctie van de samenstelling van het team (de teams) van die vereniging in
overeenstemming met de bepalingen van dit reglement mogelijk te maken.
lid d:
Eén persoon van een aangemeld team mag voor de aanvang van de 2e ronde vervangen
worden in de aangemelde samenstelling in overeenstemming met de bepalingen van dit
reglement.
Artikel 10.
lid a:
In een team mag, mits in overeenstemming met de overige bepalingen van dit
reglement, uitkomen ieder lid, dat ten tijde van de wedstrijd als lid van zijn vereniging
staat ingeschreven, dan wel voor de aanvang van de wedstrijd schriftelijk bij de
competitieleider is aangemeld en per eerstvolgende mutatiestaat aan de
ledenadministrateur wordt doorgegeven.
Een speler die niet als lid van zijn vereniging staat ingeschreven, mag worden opgesteld
in een recreatieklasse team. Deze niet-leden mogen uitsluitend deelnemen aan de
recreatiecompetitie en niet aan de interne competitie van een vereniging.
lid b:
Een speler, die in een seizoen voor een club in de competitie van de Leidse Schaakbond
daadwerkelijk is uitgekomen, mag in dat seizoen niet meer uitkomen voor een team van
een andere club in de competitie van de Leidse Schaakbond.
Een speler, die in een seizoen voor een club aan de KNSB is opgegeven als KNSB speler
en daadwerkelijk is uitgekomen, mag in dat seizoen niet (meer) uitkomen voor een team
van een club in de competitie van de Leidse Schaakbond.
Een speler, die in een seizoen voor een club in de competitie van een andere regionale
bond is uitgekomen, mag in datzelfde seizoen deelnemen aan competitiewedstrijden van
de Leidse Schaakbond, mits is voldaan aan de overige bepalingen van dit reglement.
Spelers kunnen in vallen in de KNSB conform de invalregels van de LeiSB.
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lid c:
Een speler mag niet uitkomen in een lager team dan dat, waarvoor hij is opgegeven. Een
lid, dat in een seizoen als invaller meer dan driemaal in een hoger team heeft gespeeld,
mag daarna in datzelfde seizoen niet meer uitkomen voor een lager team van dezelfde
vereniging.
De beperkingen in dit lid gelden niet voor de recreatieklasse
lid d:
Een lid, dat niet ingevolge artikel 9 van dit reglement is opgegeven, mag in een seizoen
niet als invaller fungeren in een lager team dan dat waartoe het op grond van
speelsterkte redelijkerwijs behoord zou hebben, indien het voor datzelfde seizoen wel
zou zijn opgegeven..
lid e:
Een jeugdteam bestaat uit jeugdspelers die op 1 september van het jaar waarin de
competitie een aanvang neemt, jonger dan 17 jaar zijn, en maximaal 2 senioren.
Een jeugdteam dient als zodanig bij de competitieleider te worden opgegeven onder
vermelding van de geboortedata van de jeugdspelers. Als een team als jeugdteam is
opgegeven dient het in alle wedstrijden te voldoen aan dit artikel.
Art. 10 a lid a en art. 10 lid d zijn van overeenkomstige toepassing.
lid f:
Bij overtreding van de bepalingen van dit artikel, lid a t/m e, verklaart de competitieleider
de partij verloren voor de speler die ten onrechte aan de partij heeft deelgenomen.
lid g:
In afwijking van artikel 15 lid d van het competitiereglement, geldt voor wedstrijden
waar één of meer jeugdteams bij betrokken zijn, het volgende:
 het aanvangsuur der wedstrijden wordt gesteld op 19.30 uur,
 de speeltijd bedraagt drie uur,
 het tempo bedraagt 30 zetten in 1¼ uur + 15 minuten per persoon om de partij
versneld uit te spelen, met de regels van Artikel 10 van ‘F.I.D.E. regels van het
schaakspel’,
 Jeugdteams in de eerste klasse en promotieklasse conformeren zich aan het daar
gebruikte speeltempo.
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Hoofdstuk III : Plaats en datum der wedstrijden.
Artikel 11.
De wedstrijden worden op de in het rooster vastgestelde data gespeeld. In onderling
overleg mag een vroegere datum worden gekozen, mits de competitieleider tegen de
nieuwe datum geen bezwaar heeft.
Een wedstrijd kan slechts wegens bijzondere omstandigheden en indien mogelijk slechts
na overleg met de tegenpartij, ter beoordeling van de competitieleider, worden
uitgesteld. Een verzoek daartoe moet behoudens overmacht tenminste 10 dagen voor de
vastgestelde wedstrijddag bij de competitieleider zijn ingediend en door hem zijn
ontvangen, onder mededeling van het resultaat van het overleg met de tegenpartij over
de gewenste nieuwe wedstrijddag. De competitieleider beslist of het uitstel wordt
verleend en stelt de nieuwe wedstrijddag vast.
Artikel 12.
Indien een speler meer dan 60 minuten na het te voren vastgestelde aanvangstijdstip
van de zitting voor het eerst aan het schaakbord verschijnt dan verliest die speler de
partij.
Indien één of meer spelers van een team of het gehele team niet opkomt voor een in
overeenstemming met dit reglement vastgestelde wedstrijd, zijn de door hen te spelen
partijen één uur na aanvangstijdstip verloren. De wedstrijduitslag wordt voor het overige
vastgesteld conform art. 7 lid a van dit reglement. Wanneer een team in zijn geheel niet
opkomt wordt een boete in rekening gebracht van €25,-.
Artikel 13.
Het bestuur van de LeiSB kan voor 1 of meer klassen geheel of gedeeltelijk een
gezamenlijke laatste ronde organiseren. De betrokken teams zijn in zo’n geval verplicht
op de door het bestuur aan te wijzen plaats en tijd te spelen.
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Hoofdstuk IV : De wedstrijden.
Artikel 14.
lid a:
De partijen worden gespeeld volgens de FIDE Regels voor het Schaakspel, in de laatste
officiële Nederlandse vertaling uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Schaakbond,
voor zover in dit reglement niet anders is bepaald.
lid b:
Elke aan de competitie deelnemende club is verplicht zorg te dragen, dat een exemplaar
van dit reglement, alsmede van de F.I.D.E. regels voor het schaakspel voornoemd, in zijn
wedstrijdlokaal aanwezig is.
lid c:
Tijdens de wedstrijd mag in de speelzaal niet worden gerookt. Buiten de speelzone moet
een vanuit de speelzaal gemakkelijk toegankelijke ruimte zijn, waar roken is toegestaan,
en als door of namens de eigenaar van het gebouw waarin de speelzaal zich bevindt, een
totaal rookverbod is afgekondigd, dient er voor de spelers een gemakkelijke toegang
tussen de speelzaal en buiten te zijn. Indien beide verenigingen akkoord gaat kan van
deze rookregel worden afgeweken.
lid d:
Indien bezoekende verenigingen c.q. bezoekende schakers zich niet aan de gestelde
regels houden, kunnen - naast de bij de ontvangende vereniging geldende sancties - ook
door het bestuur van de LeiSB sancties getroffen worden. Al naar gelang de
omstandigheden en de zwaarte van de inbreuk op de, bij de ontvangende vereniging
geldende regels, kunnen sancties bestaan uit:

Berisping van de overtreder;

Verloren verklaren van de partij van de overtreder;

Uitsluiting voor een of meerdere externe wedstrijden van de overtreder;

Royement van de overtreder.
lid d:
Als wedstrijdleider, bedoeld in de F.I.D.E. regels voor het schaakspel, treedt op een door
de thuisspelende vereniging vooraf als zodanig aan te wijzen persoon, behoudens in het
geval dat de competitieleider vooraf een ander als wedstrijdleider heeft aangewezen. De
wedstrijdleider neemt bij voorkeur niet aan de wedstrijd deel. Indien hij dat wel doet,
hebben zijn verplichtingen als wedstrijdleider voorrang boven die als speler, behoudens
overmachtsituaties (bijvoorbeeld in geval van hoge tijdnood van de wedstrijdleider/
speler). Voor de duur van die overmachtsituatie wijst de wedstrijdleider een vervanger
aan en maakt deze aan de tegenpartij kenbaar.
lid e:
De competitieleider geeft de resultaten van alle competitiewedstrijden door aan de
ratingcommissaris van de KNSB, ten behoeve van de verwerking in de nationale
ratinglijsten. Dit geldt ook voor de recreatieklasse, hoewel deze klasse een recreatief
karakter kent. Hierbij kunnen uiteraard alleen wedstrijden meegenomen worden,
gespeeld door (rating-)leden van de KNSB.
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Artikel 15.
lid a:
Indien een teamleider van de betreffende teams het met de beslissingen van de
wedstrijdleider niet eens is, kan hij daartegen beroep aantekenen bij de competitieleider,
mits dit uit het wedstrijdformulier blijkt. De wedstrijdleider is verplicht een dergelijk
beroep op het wedstrijdformulier aan te tekenen. Indien hij daarbij in gebreke blijft, kan
de competitieleider een binnen 3 dagen na de competitiewedstrijd door hem ontvangen
schriftelijk beroep alsnog in behandeling te nemen na horen van de betreffende
wedstrijdleider en eventueel na horen van andere betrokkenen. De competitieleider
neemt binnen 14 dagen na ontvangst van het protest een beslissing en maakt deze aan
betrokken verenigingen, alsmede de Secretaris van de Leidse Schaakbond, bekend.
lid b:
Alle partijen moeten zoveel mogelijk gelijktijdig worden gespeeld. Indien een speler op
de wedstrijddatum verhinderd is, mag de desbetreffende partij worden vooruit gespeeld,
mits de tegenpartij hiermede akkoord gaat.
lid c:
Voor het begin van de wedstrijd overhandigen de leiders van de teams gelijktijdig de
opstelling van de teams aan de wedstrijdleider in de volgorde, waarin de spelers aan de
borden zullen plaatsnemen. De kleurverdeling wordt als volgt vastgesteld: de
bezoekende vereniging heeft wit aan de oneven genummerde borden. Bij het
(afzonderlijk) vooruit spelen van de partijen geldt dat de eerst vooruit gespeelde partij
gespeeld wordt aan een oneven genummerd bord, de tweede aan een even, de derde
aan een oneven en de vierde aan een even. Indien na aanvang van de wedstrijd of
vooruit te spelen partijen een van de opgegeven spelers niet verschijnt, is het
toegestaan dat een vervanger wordt ingezet, echter nooit meer dan één speler per team.
lid d:
De thuisclub moet tijdig zorg dragen voor een wedstrijdlokaal, borden met stukken,
notatiebiljetten, klokken en een wedstrijdleider.
lid e:
Het aanvangsuur der wedstrijden wordt gesteld op 20:00 uur; in onderling overleg mag
een ander aanvangstijdstip worden gekozen, mits niet later dan 20:00 uur. (NB. in dit
geval geldt bij te laat komen het afgesproken aanvangtijdstip als norm)
lid f:
Het speeltempo is 35 zetten in 1,5 uur per persoon per partij, waarna vervolgens met
een extra tijd van 15 minuten per persoon de partij versneld wordt beëindigd. N.B.: Bij
het versneld beëindigen dient Artikel 10 van de 'F.I.D.E. regels van het schaakspel' in
acht te worden genomen.
lid g:
In de promotieklasse wordt, in afwijking van lid e, gespeeld met een zogenaamd
‘Fischer-tempo’. Dit wil zeggen dat de spelers een speeltijd hebben van 1 uur en 35
minuten, met een toevoeging van 10 seconden per zet, vanaf de eerste zet.
lid h:
Voor jeugdteams uitkomende in de tweede, derde en vierde klasse geldt een afwijkend
aanvangstijdstip en speeltempo; zie hiervoor artikel 10, lid g. Voor jeugdteams in de
promotieklasse en eerste klasse geldt alleen het recht op het afwijkend aanvangstijdstip.
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lid i:
Op het aanvangstijdstip moeten de klokken van de witspelers (analoge klokken bij
aanvang afgesteld op 4:15 uur, jeugdtempo 4:45 uur) door de wedstrijdleider, ook van
de nog afwezigen, op gang worden gebracht. Indien door nalatigheid van de
thuisspelende vereniging de klokken niet op het aanvangstijdstip beschikbaar zijn, wordt
de daardoor verloren tijd bij het daadwerkelijke begin in mindering gebracht op de
klokken der spelers van de thuisclub.
lid j:
Alle partijen moeten zoveel mogelijk gelijktijdig worden gespeeld. Indien een speler op
de wedstrijddatum verhinderd is, mag de desbetreffende partij worden vooruit gespeeld,
mits de tegenpartij hiermede akkoord gaat.
Artikel 16.
lid a:
Na afloop van de wedstrijd wordt het volledig ingevulde wedstrijdformulier door beide
teamleiders der teams ondertekend, alsmede door de wedstrijdleider. Op een volledig
ingevuld formulier staan:
De namen en teamnummers van de betrokken verenigingen;
De datum waarop de wedstrijd gespeeld is;
De namen en bondsnummers van alle spelers die daadwerkelijk hebben meegespeeld;
De uitslagen van alle partijen van de betreffende wedstrijd;
De handtekeningen van de wedstrijdleider en de teamleiders van beide teams.
Het formulier dient het gehele seizoen door de thuisvereniging bewaard te worden en op
verzoek naar de competitieleider worden toegestuurd.
lid b:
In geval van het onjuist en/of onvolledig invullen van het wedstrijdformulier wordt de
thuisclub een boete opgelegd van € 10-, terwijl de thuisclub verantwoordelijk blijft voor
het als nog verstrekken van de juiste en/of de volledige gegevens.
lid c:
Het elektronische formulier op http://www.leisb.org moet binnen 2 x 24 uur na het
beëindigen van de wedstrijd zijn ingevuld door de thuisclub, op straffe van een aan de
thuisclub op te leggen boete van €10,- verhoogd met een bedrag van €1,- voor iedere
periode van 24 uur, waarmee de inzendtermijn verder wordt overschreden.
lid d:
Het is niet toegestaan op het wedstrijdformulier een pseudoniem te bezigen, tenzij de
werkelijke naam van de speler, onder opgave van redenen van spelen onder
pseudoniem, aan de competitieleider bekend is. Tevens is het niet toegestaan namen
van spelers op het wedstrijdformulier te plaatsen die niet daadwerkelijk hebben
meegespeeld. Men dient hiervoor N.O. in te vullen.
Artikel 17.
Dit reglement vervangt het laatste in druk uitgegeven competitiereglement en de daarin
sindsdien tot heden aangebrachte wijzigingen en aanvullingen; het is daarop aansluitend
met ingang van de bondscompetitie 2013-2014 van toepassing.
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Leidse Schaakbond op 16
september 1988 en voor het laatst gewijzigd op 13 september 2013
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