SURINAAMSE SCHAAKBOND
Reglement voor de
Nationale Jeugd Kampioenschappen Schaken van Suriname
Artikel 1
De deelnemers aan de Nationale Jeugd Kampioenschappen (NJK) moeten ingezetenen zijn van Suriname.
Artikel 2
De NJK wordt onderverdeeld in negen (9) klassen t.w.;
1.
U 8; Jongens Klasse; voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2011
2.
U 8; Meisjes Klasse; voor meisjes geboren vanaf 1 januari 2011
3.
U 10; Jongens Klasse; voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2009
4.
U10 Meisjes Klasse; voor meisjes geboren vanaf 1 januari 2009
5.
U12 Klasse; voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2007
6.
U14 Klasse; voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2005
7.
U16 Klasse; voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2003
8.
U18 Klasse; voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2001
9.
U20 Klasse; voor kinderen geboren vanaf 1 januari 1999
Artikel 3
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt het spelsysteem bepaald:
- Round-Robin; 8 of minder deelnemers
- Zwitsers; meer dan 8 deelnemers
- Inidien in de U8 of U10 jongensklasse c.q. meisjesklasse minder dan 6 deelnemers, zijn zullen de
jongens en meisjesklasse samengevoegd worden.
Speeltempo:
- U8 Jongens en Meisjes Klasse: 30 minuten uitspelen zonder klok, daarna met klok 10 minuten p.p.
- U10 Jongens en Meisjes Klasse:45 minuten uitspelen zonder klok, daarna met klok 10 minuten p.p.
- U12 Klasse: 60 minuten per persoon met 30 seconden increment per zet
- U14, Klasse: 90 minuten per persoon met 30 seconden increment per zet.
- U16, U18, U20 Klasse: 90 minuten per persoon met 30 seconden increment per zet.
Artikel 4
Indien meerdere spelers met een gelijk aantal punten op de eerste plaats eindigen, zullen
deze spelers barragewedstrijden spelen ter bepaling van de kampioen. Dit geldt ook voor de bepaling
van de damesjeugdkampioenen in de verschillende leeftijdsklassen. Deze barragewedstrijden zullen op
een door de wedstrijdleiding aan te duiden dag en tijdstip plaatsvinden.
-

-

-

Indien het om 2 spelers gaat, zullen de barragewedstrijden bestaan uit 2 partijen van 10 minuten met 5
seconden increment per persoon. Degene die de meeste punten behaalt, wordt als winnaar uitgeroepen.
Mocht na de barragepartijen nog geen beslissing zijn gevallen, dan worden er nog 2 barragepartijen van
5 minuten met 3 seconden increment per persoon gespeeld. Degene die de meeste punten behaalt,
wordt als winnaar uitgeroepen. Mocht ook na deze barragepartijen geen beslissing zijn gevallen, dan
wordt de barrage voortgezet met telkens 1 barragepartij van 5 minuten met 3 seconden increment per
persoon. Degene die de eerste partij in deze barragefase wint, wordt uitgeroepen tot winnaar.
Indien het meer dan 2 spelers betreft, zal een Round-Robin sub-toernooi van 10 min met 5 sec.
increment p.p. gespeeld worden. Winnaar van dit sub-toernooi is de persoon die de meeste punten heeft
vergaard met toepassing van de tiebreaks.
De tiebreaks voor dit sub-toernooi zijn:
- Direct encounter
- Aantal gewonnen partijen
Indien na het toepassen van de tiebreaks de spelers nog steeds gelijk staan, wordt het sub-toernooi voor
deze spelers (die ook na toepassing van de tiebreak nog gelijk staan op 1e plaats,) met nog een ronde
verlengd waarbij de kleuren verwisseld worden. Dit gebeurt totdat er een duidelijke winnaar bekend
wordt.
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Voor alle overige plaatsen wordt bij een gelijk aantal punten de eindrangschikking bepaald middels de
volgende tiebreaksystemen:
De volgende tiebreaksystemen zijn van toepassing bij een Zwitsers toernooi format:
1. Direct encounter
2. Bucholz system
3. Sonneborn-Berger systeem
4. Aantal gewonnen partijen
De volgende tiebreaksystemen zijn van toepassing bij een Round-Robin toernooi format:
1. Direct Encounter
2. Sonneborn-Berger systeem
3. Koya systeem
4. Aantal gewonnen partijen
Artikel 5
De kampioen in de U-20 Klasse krijgt de titel: Nationaal Jeugd Schaakkampioen.
De dame die het hoogst eindigt in de U-20 klasse krijgt de titel Nationaal dames jeugdkampioen.
De kampioenen in de U-8 en U-10 Jongens c.q. Meisjesklasse krijgen de titel van
Nationaal jongens U-8, U10 Jongens schaakkampioen c.q. Nationaal U-8, U-10 Meisjes
schaakkampioen.
De overige kampioenen krijgen, afhankelijk van de leeftijdsklasse waarin zij deelnemen, de titel
Nationaal U-12, U-14, U-16 of U-18 jeugdschaakkampioen.
De dame die het hoogst eindigt, krijgt afhankelijk van de leeftijdsklasse waarin zij deelnemen, de titel
Nationaal U-8, U-10, U-12, U-14, U-16 of U-18 dames jeugdschaakkampioen.
De Nationaal Jeugdschaakkampioen is de eerste jeugdspeler die in aanmerking komt om Suriname te
vertegenwoordigen op U-20 toernooien op nationaal en internationaal vlak.
De kampioenen in de verschillende leeftijdsklassen zijn de eerste jeugdspelers die in aanmerking komen om
Suriname te vertegenwoordigen op toernooien binnen hun resp. leeftijdsklassen op nationaal en
internationaal vlak.
Artikel 6
De wedstrijdleiding bestaat uit de hoofdadministrateur, de hoofdarbiter en als hoofd de wedstrijdleider. De
wedstrijdleiding is de aangewezen instantie voor het nemen van een beslissing betreffende
wedstrijddisputen.
De hoofdarbiter wordt bijgestaan door een team van arbiters. Dit team is de aangewezen instantie voor het
nemen van een beslissing betreffende speltechnische disputen.
Artikel 7
Tegen een beslissing van de wedstrijdleiding of de arbitrage kan een schriftelijk protest worden ingediend.
Dit dient vóór het spelen van de volgende ronde na het bekendmaken van de beslissing te geschieden.
Dit protest zal door de wedstrijdleiding voorgelegd worden aan het bestuur (m.u.v. leden, waar er sprake kan
zijn van een “conflict of intrest”) van de SSB. De uiteindelijke uitspraak van het bestuur van de SSB, is in alle
gevallen bindend.
Artikel 8
Uitstel van wedstrijden zullen slechts bij hoge uitzondering worden toegestaan door de wedstrijdleiding. Het
gaat hierbij om uitstel naar ander tijdstip op dezelfde dag, voor alle andere gevallen wordt er geen uitstel
verleend.
Uitstel wordt alleen verleend, indien het om een bewezen en dringende overmacht situatie gaat en indien er
ruimte bestaat op het wedstrijdschema om een inhaalwedstrijd in te lassen.
Uitstel dient ruim van tevoren (mits het niet gaat om een acute overmachtssituatie) schriftelijk te worden
aangevraagd bij de wedstrijdleiding met opgaaf van redenen. De wedstrijdleiding dient bij een evt.
honorering van een verzoek tot uitstel dit tijdig aan de tegenstander van de uitstelvrager door te geven.
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Artikel 9
- Indien een speler zich terugtrekt uit het toernooi, voordat hij de helft van zijn partijen heeft gespeeld,
komen al zijn punten te vervallen.
- Indien een speler 2 partijen reglementair heeft verloren, wordt de speler uit het toernooi gehaald. Heeft
de speler minder dan de helft van de partijen gespeeld, dan vervallen al zijn punten.
Artikel 10
Indien een speler 30 minuten na start van de partij door de wedstrijdleiding nog niet aanwezig is en nog
geen zet heeft gedaan, zal betreffende speler de partij reglementair verliezen.
Artikel 11
Mobiele telefoons moeten voor aanvang van de wedstrijd uitgemaakt worden. Indien een telefoon van een
speler overgaat tijdens zijn partij of een speler wordt betrapt op het gebruik van een mobiele telefoon, terwijl
zijn wedstrijd nog gaande is, zal deze speler bestraft worden met een aftrek van 25% van zijn/haar
resterende tijd op de klok. Indien de speler gedurende het toernooi zich wederom schuldig maak aan het
gebruik van zijn mobiel of het over laten gaan van zijn mobiel, terwijl zijn partij nog gaande is, zal de partij
voor deze speler, verloren worden verklaard door de arbiter.
Artikel 12
Het toernooi en de organisatie daaromheen wordt door het FIDE Handboek geleid.
Artikel 13
Situaties waarin dit reglement niet voorziet worden door het bestuur van de Surinaamse Schaakbond
behandeld.
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