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Reglement scholencompetitie LiSB 
 
Artikel 1 
Dit reglement geldt voor de jaarlijks onder auspiciën van de LiSB te organiseren Limburgse 
schoolschaakkampioenschappen in de categorieën: 
 I.   Voortgezet Onderwijs 
 II.  Voortgezet Onderwijs categorie eerste twee leerjaren 
 III. Basis Onderwijs 
 
Artikel 2 

1. 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. Hierbij is een school gedefinieerd door één BRIN code. 

2. Een speler mag slechts in één categorie uitkomen. 
 
Artikel 3 

1. De teamleiders, dienen bij aanmelding op de (eerste) speeldag de bordvolgorde aan de 
jeugdleider LiSB door te geven. 

2. Spelers en reserves mogen slechts in de aangegeven bordvolgorde in het team worden 
opgesteld. 

 
Artikel 4 
Deelnemende teams zijn een inschrijfgeld verschuldigd, waarvan de hoogte jaarlijks door het bestuur van 
de LiSB wordt vastgesteld. Dit inschrijfgeld dient voor aanvang van de wedstrijden te zijn voldaan. 
 
Artikel 5 
De jeugdleider LiSB is belast met de organisatie van de competitie. Hij stelt een speelschema op van de 
wedstrijden, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, en hij bepaalt het speeltempo. De minimale 
speelduur bedraagt 10 minuten per persoon per partij en de maximale  30 minuten per persoon per partij. 
 
Artikel 6 
De in het speelprogramma eerstgenoemde teams spelen aan de oneven borden met zwart en aan de 
even borden met wit. 
Als een team incompleet is moeten de laagstgenummerde borden onbezet blijven. 
 
Artikel 7 

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 8 
Winnaar in een categorie 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 team dat in zijn categorie winnaar wordt, verkrijgt de titel “Kampioen van Limburg” onder toevoeging 
van het jaartal en de categorie die van toepassing is. 
 
Artikel 10 
De regels voor plaatsing voor de Nederlandse Kampioenschappen schoolschaak worden door de KNSB 
bepaald. 
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Artikel 11 
Deelname staat ook open voor scholenteams van regio’s buiten Limburg. Zij komen in aanmerking voor 
een extra prijs, maar worden niet opgenomen in de officiële eindrangschikking. 

 

 

 
Laatste wijzigingen:  
Artikel 11 is toegevoegd, besluit Algemene Vergadering te Roermond op 12-05-2012. 

 


