Reglement LiSB Jeugdclubcompetitie
Artikel 1
1. De Jeugdclubcompetitie kan gehouden worden voor de A, B, C, D en E categorieën.
2. Elk team bestaat uit 4 personen en eventuele reserves.
3. Per speeldag kunnen in een team maximaal 5 spelers deelnemen.
4. De spelers (en reserves) worden aan het begin van de (eerste) speeldag opgegeven in een vaste
bordvolgorde.
5. Extra reserves of invallers van lagere teams worden onder aan de lijst toegevoegd.
6. De bordvolgorde kan gedurende de competitie niet gewijzigd worden.
Artikel 2
1. Als speler in de LiSB-Jeugdclubcompetitie mag uitkomen ieder verenigingslid, dat uiterlijk 7 dagen
voor de wedstrijddatum als lid is aangemeld.
2. Een speler mag gedurende het seizoen slechts voor één vereniging uitkomen, tenzij hij van
woonplaats verandert.
3. Spelers en/of reserves die opgegeven zijn voor lagere teams mogen invallen in hogere teams. Als
lager geldt een tweede team ten opzichte van een eerste, een C-team is lager dan een A-team,
een D-team is lager dan een C-team en een E-team is lager dan een D-team.
Artikel 3
Bij overtreding van bepalingen van artikel 2 wordt de partij steeds verloren verklaard voor de
speler die ten onrechte aan de wedstrijd heeft deelgenomen c.q. aan een lager bord heeft
gespeeld dan is toegestaan.
Artikel 4
1. De organiserende vereniging zorgt voor een niet-spelende wedstrijdleider.
2. De eerstgenoemde vereniging heeft zwart aan de oneven genummerde borden.
3. Op het wedstrijdformulier worden voor aanvang van de wedstrijd de teamopstellingen ingevuld.
Deze zijn vanaf dat moment bindend voor de betreffende wedstrijd.
4. Als een team incompleet is moeten de sterkste borden, beginnend bij bord 1, onbezet blijven.
Artikel 5
1. Na afloop van de wedstrijd moet het wedstrijdformulier volledig worden ingevuld en ondertekend
door de beide teamleiders.
2. De organiserende vereniging dient het formulier aan de jeugdleider van de LiSB te zenden.
Artikel 6
1. Voor iedere gewonnen partij wordt één bordpunt toegekend.
2. Bij remise wordt aan beide spelers een half bordpunt toegekend.
3. Het team dat bij een wedstrijd de meeste bordpunten scoort, ontvangt twee wedstrijdpunten. Bij
gelijke stand ontvangen beide teams één wedstrijdpunt.
Artikel 7
Trekt een team zich terug voordat alle wedstrijden zijn gespeeld, dan worden de door dat team
gespeelde wedstrijden geannuleerd.
Artikel 8
Winnaar in een leeftijdscategorie is het team met de meeste wedstrijdpunten. Bij gelijk eindigen is
achtereenvolgens bepalend:
a. aantal behaalde bordpunten
b. aantal wedstrijdpunten in de onderlinge ontmoeting(en)
c. aantal bordpunten in de onderlinge ontmoeting(en)
d. aantal bordpunten aan de eerste 3 borden in de onderlinge ontmoeting(en)
e. aantal bordpunten aan de eerste 2 borden in de onderlinge ontmoeting(en)
f. aantal bordpunten aan het eerste bord in de onderlinge ontmoeting(en)
g. loting.
Artikel 9
Het winnende team is Limburgs Kampioen in de desbetreffende leeftijdscategorie.
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Artikel 10
1. De regels voor plaatsing voor de Nederlandse Kampioenschappen Jeugdclubcompetitie
worden door de KNSB bepaald.
2. Bij de aanmeldingen van de LiSB aan de KNSB voor de jeugdclub kampioenschappen is de
volgorde in de eindstanden van de LiSB JCC in de betreffende leeftijdscategorie bepalend.
Artikel 11
Voor elk team is een door het bestuur van de LiSB jaarlijks vast te stellen inschrijfgeld
verschuldigd.
Artikel 12
De jeugdleider LiSB en de organiserende vereniging stellen, afhankelijk van het aantal
inschrijvingen, een speelschema op voor de wedstrijden en bepalen het speeltempo. De minimale
speelduur bedraagt 10 minuten per persoon per partij en de maximale 30 minuten per persoon
per partij.
Artikel 13
1. Op punten waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Jeugdleider LiSB.
2. Op beslissingen van de jeugdleider LiSB staat binnen een maand na het bekend worden beroep
open bij de Commissie van Beroep van de LiSB.
3. Een protest n.a.v. een wedstrijd kan tot een week na de wedstrijddag worden ingediend bij de
jeugdleider LiSB.
4. Door vaststelling van dit reglement vervallen alle eerder vastgestelde.

Laatste wijzigingen:
- Artikel 2 lid 1
- Artikel 2 lid 1
- Artikel 4 lid 4
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