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WEDSTRIJDREGLEMENT NBC 2022
Versie webserver

Soorten wedstrijden
a. Nationale kampioenschappen
b. Kwalificatiewedstrijden
c. Algemene wedstrijden
d. Bijzondere wedstrijden
e. Internationale wedstrijden

1 Inschrijfgeld
Voor deelname aan nationale wedstrijden is geen inschrijfgeld verschuldigd.

2 Nationale kampioenschappen
Er zijn twee kampioenschappen: het nationale kampioenschap (NK) en het
veteranenkampioenschap (VK). Voor deelname is het lidmaatschap van de NBC
vereist en de Nederlandse nationaliteit.
Ontbreekt de Nederlandse nationaliteit, dan is het lidmaatschap NBC van twee jaar
vóór de startdatum van het kampioenschap vereist, voorafgaand aan het jaar waarin
het kampioenschap plaatsvindt.
Partijen worden op de webserver en volgens het webserver reglement gespeeld. De
inschrijving en sluitingstermijn worden via de Nieuwsbrief en website aangekondigd.
2.1. Nationale kampioenschap (NK)
Ieder even jaar gaat een nieuw kampioenschap van start met kwalificatiegroepen als
voorronde. Aan de hand van het aantal aanmeldingen worden er evenwichtige
groepen samengesteld. De hoogst geëindigde spelers plaatsen zich voor de finale.
Voor deelname aan de voorronde is een rating van ten minste 2100 vereist.
Een speler met een rating van ten minste 2400 heeft recht op directe deelname aan
de finalegroep, mits vóór aanvang van de sluitdatum van de inschrijving voor de
voorronde kenbaar gemaakt. De kampioen van de laatste editie heeft ook recht op
deelname aan de finalegroep. De overige inschrijvingsvoorwaarden worden per
cyclus apart bekend gemaakt.
De winnaar van de finale is kampioen correspondentieschaak van Nederland.
2.2. Veteranenkampioenschap (VK)
Elk oneven jaar gaat een nieuw kampioenschap van start met kwalificatiegroepen
als voorronde. Aan de hand van het aantal aanmeldingen worden er evenwichtige
groepen samengesteld. De hoogst geëindigde spelers plaatsen zich voor de finale.
Deelnemers aan het veteranenkampioenschap zijn in het jaar van inschrijving
minimaal 60 jaar en hebben een rating van ten minste 2100.
Een speler met een rating van ten minste 2350 heeft recht op directe deelname aan
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de finalegroep, mits vóór aanvang van de sluitdatum van de inschrijving voor de
voorronde kenbaar gemaakt. De kampioen van de laatste editie heeft ook recht op
deelname aan de finalegroep. De overige inschrijvingsvoorwaarden worden per
cyclus apart bekend gemaakt.
De winnaar van de finale is veteranenkampioen correspondentieschaak van
Nederland.

3 Kwalificatiewedstrijden
Voor zowel het NK als het VK worden meerdere kwalificatiegroepen gevormd die
een voorronde spelen.
3.1 De hoogst geëindigde spelers plaatsen zich voor de finale. Het aantal spelers
dat zich plaatst per kwalificatiegroep is afhankelijk van het aantal
kwalificatiegroepen. Zijn er te weinig aanmeldingen voor het samenstellen van
meerdere kwalificatiegroepen dan wordt direct de finale gespeeld.
3.2 Spelers die zich geplaatst hebben via de voorronde maar niet willen of kunnen
deelnemen aan de finalegroep mogen uitkomen in de finalegroep in de
volgende cyclus, op voorwaarde dat er plaatsen over zijn. Daarna vervalt de
kwalificatie voor een finalegroep.
3.3 Mocht de finalegroep na instroming van alle rechthebbenden op een even
aantal deelnemers uitkomen dan mag de beste afvaller uit de laatste voorronde
in de finalegroep deelnemen.
3.4 De groepsgrootte van de finale ligt idealiter tussen 9 en 15 deelnemers. Bij een
kleiner aantal finalisten dan 9 kan de groep worden aangevuld met maximaal
drie spelers uit een selectie van de beste spelers uit de laatste voorronde.

4 Algemene wedstrijden
De algemene wedstrijden kunnen via de webserver of per post gespeeld worden.
De groepen bestaan uit 5 of 7 spelers en kunnen elk moment beginnen. Voor
deelname is geen kwalificatie vereist, lidmaatschap van de NBC volstaat. Voor de
wedstrijden die per post gespeeld worden, is vereist dat de speler in Nederland
woont. Algemene wedstrijden zullen via nieuwsbrief en website kenbaar gemaakt
worden. De inschrijvingsvoorwaarden worden per toernooi apart bekend gemaakt.

5 Bijzondere wedstrijden
De bijzondere wedstrijden worden afzonderlijk bekend gemaakt. De
verantwoordelijkheid voor het uitschrijven van en het inschrijven voor deelneming aan
deze wedstrijden berust bij het bestuur van de NBC.
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Internationale wedstrijden

6.1. Invitatietoernooien
Het afvaardigen van individuele spelers geschiedt onder verantwoordelijkheid van het
bestuur van de NBC. De NBC plaatsingscommissie is verantwoordelijk voor de selectie
en voordracht van de in aanmerking komende spelers.
6.2. ICCF teamtoernooien
Het afvaardigen van teams geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur
van de NBC. De NBC plaatsingscommissie is verantwoordelijk voor de
samenstelling en de voordracht van de af te vaardigen teams.
6.3. ICCF kampioenschapstoernooien
Al deze wedstrijden worden afzonderlijk bekend gemaakt. De inschrijving van
individuele spelers geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de
NBC, evenals het toewijzen van eventuele beschikbare extra vrije plaatsen.
De NBC plaatsingscommissie is verantwoordelijk voor de selectie en voordracht
van de hiervoor in aanmerking komende spelers.
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Terugtrekken of overlijden van deelnemers
Spelers die zich vóór de startdatum van een toernooi terugtrekken,
verliezen daarmee het recht op een eventuele kwalificatie.
Spelers die zich gedurende een wedstrijd terugtrekken dienen dit
onverwijld aan de wedstrijdleider en aan de overige deelnemers uit
hun groep(en) te melden.
Spelers die ten aanzien van bovengenoemd punt in gebreke blijven, kunnen door
het bestuur van de NBC uitgesloten worden van toekomstige wedstrijden voor
een periode van maximaal 5 jaar.
Bij terugtrekken gedurende een wedstrijd wordt onderscheid gemaakt
tussen geoorloofd en ongeoorloofd terugtrekken. De volgende redenen
worden beschouwd als geoorloofd:
1. overlijden;
2. omstandigheden buiten invloed van de speler (ernstige ziekte, oorlog,
volksopstanden, natuurrampen en dergelijke) waardoor de speler niet in
staat is om verder te spelen binnen een termijn van minstens drie
maanden;
3. ernstige persoonlijke omstandigheden, waardoor de speler niet in staat is
om verder te spelen binnen een termijn van minstens drie maanden.
In wedstrijden die niet meetellen voor het ICCF ratingsysteem worden bij
terugtrekken of overlijden van een speler al diens resterende partijen
verloren verklaard.
In wedstrijden die wel meetellen voor het ICCF ratingsysteem geldt de volgende
regeling. In geval van een ongeoorloofd terugtrekken worden alle nog niet
beëindigde partijen van de betrokken speler verloren verklaard. In het geval van
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een geoorloofd terugtrekken worden alle nog niet beëindigde partijen van de
betrokken speler:
A. Gearbitreerd indien de betrokken speler minstens 1 partij al had beëindigd. B.
Gearbitreerd indien het gemiddelde aantal zetten 25 of meer bedraagt in de
partijen van de zich terugtrekkende speler.
C. Vervallen verklaard in alle overige gevallen.
g. Tot een maand na de officiële startdatum mag de wedstrijdleider in geval van
terugtrekken van een speler hiervoor een vervangende speler aanwijzen.

8 Arbitrage van partijen
Er zijn drie situaties waarin kan worden overgegaan tot arbitrage van partijen:
- als een speler uit een toernooi is uitgevallen (geoorloofd terugtrekken);
- als een speler overleden is;
- als de einddatum van het toernooi bereikt is.
In het laatste geval worden alleen die partijen gearbitreerd die van belang zijn voor de
bovenste plaatsen (indien promotie naar een volgende ronde een rol speelt); de
overige partijen kunnen gewoon blijven doorgaan.
1. De wedstrijdleider stelt vast welke partijen voor arbitrage in aanmerking komen. Deze
partijen worden op de sluitingsdatum van het toernooi gestopt en de betreffende spelers
krijgen de opdracht een met analyse ondersteunde claim (remise/winst) in te dienen. De
analyse dient te bestaan uit concrete varianten die méér zeggen dan "ik sta duidelijk beter"
of "ik heb een pluspion" of iets dergelijks.
2. Het indienen van een claim (met analyse) verloopt via de webserver.
3. Wordt geen afdoende analyse of helemaal geen claim ingediend, dan is het hoogst
haalbare resultaat voor die speler remise.
4. De webserver selecteert anoniem de arbiters voor deze partijen.
5. De uitslag wordt binnen enkele weken aan beide spelers via de webserver
meegedeeld.
6. Tegen deze beslissing is binnen opnieuw 14 dagen beroep mogelijk bij de TD (mits
ondersteund met een zeer grondige nieuwe analyse), die deze claim doorvoert naar
de Appeal Commission voor verdere afhandeling en een definitief eindoordeel.
7. Tegen dit definitieve eindoordeel is geen beroep meer mogelijk.

9 Slotbepaling
In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist het NBC-bestuur.

Laatstelijk gewijzigd door de ALV van 9 april 2022
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