
 
 

  

  
Reglement Zwols basisschoolschaakkampioenschap 2013 

 
Het Zwols schaakkampioenschap voor basisscholen wordt georganiseerd door vrijwilligers van ZSG (het Zwols Schaak 
Genootschap; www.zwols-sg.nl). De winnaar plaatst zich voor de regionale kampioenschappen, georganiseerd door de 
OSBO (Oostelijke Schaakbond; www.osbo.nl). De winnaar van de OSBO kampioenschappen mag vervolgens mee doen 
aan het Nederlands kampioenschap, georganiseerd door de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaakbond; 
www.schaakbond.nl). 
 
Deelname en kosten 
1. Deelname staat open voor alle leerlingen van basisscholen uit Zwolle en omgeving die alle regels van het 

schaakspel kennen. Een school mag meerdere teams inschrijven per school, waarbij een combinatie van 
leerlingen uit verschillende groepen mogelijk is.  

2. Een team bestaat uit 4 spelers. Het is mogelijk een team van 5 spelers aan te melden; dan is bij iedere wedstrijd 
één speler wisselspeler. De teams worden begeleid door een docent of door een ouder. 

3. Deelname aan het Zwols schaakkampioenschap voor basisscholen is gratis. 
4. Het maximum aantal deelnemende teams is gesteld op 40. 
5. Informatie over het kampioenschap wordt op internet geplaatst, waaronder uitslagen, verslagen  en foto’s. Ook de 

verslagen van leerlingen van deelnemende scholen kunnen op de website geplaatst worden. 
 

Datum en locatie 
6. De wedstrijden zijn op woensdag 27 februari 2013 van 13:30 uur tot ongeveer 16:45 uur.  
7. Er wordt gespeeld in de kantine van WVF, sportpark De Weide Steen Stinsweg 15, 8042 AZ  Zwolle, 

tel. 038 421 1708 
8. De eerste speelronde start om 13:30 uur. Geadviseerd wordt om minimaal 13:15 uur aanwezig te zijn. De zaal is 

open vanaf 12:30 uur. Omstreeks 16:45 uur is de prijsuitreiking. 
 
Wedstrijden, uitslagen, stand en prijzen 
9. Er worden 6 rondes gespeeld volgens een vierkampsysteem. De teams worden daarbij verdeeld in poules van 4 

teams. De teams spelen tegen de andere teams in de poule. 
10. De poule-indeling voor de eerste drie rondes wordt bepaald via loting, waarbij teams van eenzelfde school niet in 

dezelfde poule worden ingedeeld. Na ronde 3 is er een korte pauze, waarin een nieuwe poule-indeling wordt 
gemaakt. De tweede poule-indeling houdt rekening met de behaalde resultaten in de eerste drie rondes. Het 
als eerste geëindigde team  in poule A en B spelen dan tegen de nummers 2 van poule C en D. De nummers 1 
van poule C en D spelen tegen het team op plek 2 van poule E en F, etc. De als derde en vierde geëindigde 
teams spelen in de tweede poulefase tegen teams met ongeveer evenveel behaalde punten. 

11. Het eerst vermelde team heeft wit op de even borden (bord 2 en 4). 
12. Een gewonnen partij levert 1 punt op, remise een ½ punt en verlies 0 punten. 
13. Van elke wedstrijd wordt een uitslagformulier ingevuld met daarop van beide teams de namen van de 4 spelers en 

de onderlinge uitslagen.  
14. De bordvolgorde is binnen het team telkens hetzelfde. De sterkste speler van het team speelt op het eerste bord, 

de tweede beste speler op het tweede bord, enz. Bij een wisselspeler blijft de volgorde op basis van speelsterkte 
van de spelende schakers gehandhaafd. 

15. De (eind)stand is gebaseerd op het aantal behaalde punten. Indien teams een gelijk aantal punten hebben, dan 
wordt gekeken wie de meeste punten heeft behaald aan: 
- bord 1, 2 en 3; is dit ook gelijk, dan wordt gekeken naar de score aan  
- bord 1 en 2; is dit ook gelijk, dan wordt gekeken naar de score aan  
- bord 1 

16. Alle deelnemers krijgen een vaantje. De kampioen krijgt een jaar lang de wisselbeker in bezit. Daarnaast is er 
voor de 3 hoogst geëindigde teams een trofee (voor de school) en medailles (voor de schakers). Zij plaatsen zich 
bovendien voor de halve finale van het regionale kampioenschap van de OSBO op zaterdagmiddag 16 maart en 
eventueel 23 maart 2013. 

 
De schaakregels in het kort 
17. Er gelden de normale schaakregels. Dus onder andere: aanraken is zetten, losgelaten is gezet en voorzeggen 

van zetten is niet toegestaan. 
18. Er wordt gespeeld zonder schaakklokken; er hoeft niet genoteerd te worden. 
19. Er wordt vanuit gegaan dat eenieder in een redelijk tempo speelt. 
20. Een speelronde duurt ongeveer 30 minuten. Als de partij na 30 minuten nog niet beslist is, dan wordt de partij 

beoordeeld door de wedstrijdleiding. Zij zullen de uitslag van de partij vaststellen. 
 

Overige bepalingen en Fair play.  
21. Alle teams worden op basis van sportiviteit beoordeeld door de wedstrijdleiding. Denk hierbij aan samenwerking 

tussen de leden van het team, omgang met tegenslagen en tegenstanders, correct gedrag en sportiviteit. Aan het 
best-scorende team zal een speciale fair play prijs worden uitgereikt. 

22. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. 

http://www.zwols-sg.nl/

