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De indeling voor de finales zal door de organisatie vooraf verricht worden.
Op de speeldag dienen de teamleiders bij binnenkomst in de toernooiruimte de teamopstelling aan
de organisatie door te geven.
Aan het begin van de speeldagen worden aan alle deelnemers en teamleiders naamplaatjes
uitgereikt, die men verplicht is te dragen. Voor de spelers zijn de naamplaatjes tevens voorzien van
hun bordnummer. Na afloop van de wedstrijden (dus ook op de eerste speeldag) dienen deze
naamplaatjes weer ingeleverd te worden.
De teams dienen uiterlijk een kwartier vóór aanvang van de wedstrijden aanwezig te zijn.
Voor het begin van elke wedstrijd dient u het wedstrijdformulier in te vullen en na afloop voor
akkoord te ondertekenen.
Ieder schoolteam moet worden begeleid door één teamleider. Deze teamleider mag op de dag wel
gewisseld worden maar niet tijdens een wedstrijd.
Elk team bestaat uit vier of vijf spelers (vier spelers plus maximaal één reservespeler). Elke speler
dient ingeschreven te zijn op de school waar hij / zij voor uitkomt. Iedere deelnemer mag slechts lid
zijn van één team.
Tactische opstellingen zijn niet toegestaan. De volgorde van de spelers blijft alle wedstrijden
hetzelfde. En wordt de reservespeler ingezet, dan komt deze aan het 4e bord en schuift de rest op.
Wanneer het niet mogelijk is om met een compleet team te spelen, dienen de spelers vanaf bord 1
plaats te nemen. Het laatste bord blijft in dat geval vrij.
Er wordt gespeeld met klokken. De speeltijd in het Hoofdtoernooi is 2 x 25 minuten p.p.p.p. In het
Pupillentoernooi is dat 2 x 15 minuten p.p.p.p. Als de werking hiervan niet duidelijk is, kunt u de
wedstrijdleider om uitleg vragen.
In de speelzaal zijn genoeg wedstrijdleiders aanwezig. Bemoeienis met een wedstrijd kan alleen via
deze wedstrijdleiders. Teamleiders mogen spelers dan ook niet wijzen op onreglementaire zetten en
mogen zich niet op een andere manier met de partijen bemoeien. Alleen de wedstrijdleiders zijn
hiertoe bevoegd.
De teamleiders dienen hun spelers vooraf attent te maken op het wedstrijdreglement.
De teamleiders mogen zich in het wedstrijdgedeelte begeven, maar slechts achter hun eigen
spelers.
Het is de teamleider wel toegestaan "zijn" spelers erop te wijzen, dat zij vergeten zijn hun klok in te
drukken en advies te geven bij een remiseaanbod, echter zonder de stelling met “zijn” speler te
bespreken.




Er wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem.
Voor het toekennen van de plaatsvolgorde gelden de volgende regels:
o als 1e geldt het grootste aantal matchpunten;
o als 2e geldt het grootste aantal bordpunten;
o als 3e geldt het grootste aantal weerstandspunten;
o als 4e geldt winst in de eventuele onderlinge wedstrijd;
o als 5e geldt de hoogste score aan de borden 1, 2 en 3 in de gelijk geëindigde onderlinge
wedstrijd of eventuele beslissingswedstrijd;
o als 6e geldt de hoogste score aan de borden 1 en 2 in de gelijk geëindigde onderlinge
wedstrijd of eventuele beslissingswedstrijd;
o als 7e geldt de hoogste score aan bord 1 in de gelijk geëindigde onderlinge wedstrijd of
eventuele beslissingswedstrijd;
o als laatste geldt winst door loting.
o als er plaatsing voor het OSBO-kampioenschap op het spel staat, wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld met versneld tempo.



Op de speeldag zal voor de aanvang van de wedstrijden door de organisatie een protestcommissie
worden benoemd. De uitspraken van deze commissie zijn bindend en hier is geen beroep tegen
mogelijk.
In de school mag niet gerookt worden. Indien men toch wil roken, dan kan dat op het buitenplein.



