Reglement persoonlijke jeugdkampioenschappen LiSB
Artikel 1
Dit reglement geldt voor de in elk seizoen (september tot en met augustus) onder auspiciën van de LiSB
te organiseren wedstrijden om het persoonlijk jeugdkampioenschap van de Limburgse Schaakbond
(PJKL) in de volgende leeftijdscategorieën:
a. C - jeugd (leeftijd tot en met 14 jaar)
b. D - jeugd (leeftijd tot en met 12 jaar)
c. E - jeugd (leeftijd tot en met 10 jaar)
d. F - jeugd (leeftijd tot en met 9 jaar)
e. G - jeugd (leeftijd tot en met 8 jaar)
f. H - jeugd (leeftijd tot en met 7 jaar)
waarbij de vermelde leeftijd bereikt wordt in het eerstvolgende kalenderjaar na de seizoensstart.
Artikel 2
De algehele leiding van de wedstrijden berust bij de jeugdleider van de LiSB. Het bestuur van de LiSB
wijst een organiserende vereniging aan.
Artikel 3
1. Deelname aan dit kampioenschap staat open voor eenieder, die uiterlijk 7 dagen voor het begin
van het kampioenschap als lid is aangemeld, mits deze persoon hoofdlid is van een vereniging
die aangesloten is bij de Limburgse schaakbond.
2. De jongens en de meisjes spelen in dezelfde categorie tegen elkaar.
3. Het bestuur van de Limburgse Schaakbond kan besluiten dat voorronden, met daaraan
verbonden plaatsing voor het PJKL, worden gehouden in één of meer van de in artikel 1
genoemde leeftijdscategorieën.
Artikel 4
De jeugdleider bepaalt in overleg met de organiserende vereniging het wedstrijdsysteem, het speelschema
en het speeltempo. Al deze punten, alsmede de sluitingstermijn voor de inschrijving, worden in het begin van
de maand vóór het begin van het kampioenschap bekend gemaakt door de organiserende vereniging. Bij
geringe deelname kan de organiserende vereniging, na overleg met de jeugdleider LiSB, categorieën
samenvoegen.
Artikel 5
De minimale speeltijden per leeftijdscategorie zijn:
A, B en C:
60 minuten per persoon per partij,
D, E en F:
20 minuten per persoon per partij,
G en H:
10 minuten per persoon per partij.
Artikel 6
Winnaar en kampioen in een categorie is de speler met de meeste wedstrijdpunten. Bij gelijk eindigen wordt
de winnaar achtereenvolgens bepaald door:
a. het resultaat van onderling gespeelde partij(en),
b. het hoogste aantal weerstandspunten,
c. de score volgens Sonneborn-Berger,
d. aantal keren gewonnen met zwart (meeste winst met zwart is winnaar),
e. aantal keren gespeeld met zwart (meest met zwart gespeeld is winnaar),
Indien dit niet beslissend is worden beslissingswedstrijden gespeeld voor het kampioenschap.
Bij twee gelijk geëindigde spelers worden dan twee beslissingspartijen gespeeld van 10 minuten p.p.p.p.;
de kleurverdeling wordt door loting bepaald. Is er dan nog geen beslissing, dan twee partijen van 5 minuten
p.p.p.p. Is er dan nog geen beslissing, dan een of meerdere partijen van 5 minuten p.p.p.p. totdat een van de
spelers de partij wint.
Bij drie of meer gelijk geëindigde spelers wordt een halve competitie gespeeld van 10 minuten p.p.p.p.
met loten voor de kleurverdeling. Indien er dan nog geen beslissing is, een halve competitie met 5 minuten
p.p.p.p. Als er dan nog geen beslissing is, wordt geloot voor de winnaar.
Er wordt aan het beste meisje in een categorie een speciale meisjesprijs uitgereikt als dat meisje niet in
aanmerking is gekomen voor een prijs in het overallklassement (m.u.v . de categorie C-meisjes)

Deze prijs voor het beste meisje correspondeert met de aard van de prijzen (bijvoorbeeld geldprijzen of
bekers) in het overallklassement.
Artikel 7
De volgorde voor de overige plaatsen in de eindstand in elke leeftijdscategorie wordt achtereenvolgens
bepaald door:
a. het hoogste aantal wedstrijdpunten,
b. het resultaat van onderling gespeelde partij(en),
c. het hoogste aantal weerstandspunten,
d. de score volgens Sonneborn-Berger,
e. aantal keren gewonnen met zwart (meeste winst met zwart is winnaar),
f. aantal keren gespeeld met zwart (meest met zwart gespeeld is winnaar),
g. het lot.
Artikel 8
a.) De regels voor plaatsing voor de Nederlandse Kampioenschappen Jeugdschaak worden door de
KNSB bepaald.
b.) Bij de aanmeldingen van de LiSB aan de KNSB voor de persoonlijke kampioenschappen en de
nationale pupillendag is de volgorde in de eindstanden van het PJKL in de betreffende
leeftijdscategorie bepalend.
Artikel 9
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jeugdleider van de LiSB. Tegen zijn beslissingen is
beroep mogelijk bij het de Commissie van Beroep van de LiSB
Artikel 10
Het niet verschijnen op of het niet uitspelen van het kampioenschap zonder geldige reden wordt bestraft met
uitsluiting van 1 jaar wat betreft de deelname aan de persoonlijke kampioenschappen van de LiSB.
Artikel 11
1. Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement Persoonlijke Jeugdkampioenschappen van de
Limburgse Schaakbond.
2. Door de vaststelling vervallen eerdere reglementen betreffende het persoonlijk jeugdkampioenschap
van de Limburgse Schaakbond.
Laatste wijzigingen: *
- Art. 3 lid 1 is gewijzigd (besluit Algemene Leden Vergadering 12-05-2012).
- In art. 6 is de laatste volzin (meisjesbekers) toegevoegd (besluit Algemene Leden Vergadering 12-052012).
- Aan het eind van art. 6 is de volgende zin toegevoegd: ‘Deze prijs voor het beste meisje correspondeert
met de aard van de prijzen (bijvoorbeeld geldprijzen of bekers) in het overallklassement’ (besluit Algemene
Leden Vergadering 25-05-2013).
- In art. 3 lid 3 stond voorheen dat het bestuur van de Limburgse Schaakbond op voordracht van de
Jeugdcommissie kan besluiten dat voorronden, met daaraan verbonden plaatsing voor het PJKL… enz.
enz.Geschrapt is de passage ´op voordracht van de jeugdcommissie´ omdat er geen jeugdcommissie
(meer) is. (besluit Algemene Leden Vergadering 25-05-2013).
- Art. 3 lid 1 is gewijzigd in de Algemene Leden Vergadering op 19-04-2014.
- Art. 3 lid 1 is gewijzigd in de Algemene Leden Vergadering op 24-09-2016.
- Art 1 en Art. 6 zijn gewijzigd in de Algemene Leden Vergadering op 23-09-2017

