
REGLEMENT HSB-BEKERCOMPETITIE  
 

Waar in de artikelen van dit reglement sprake is van "hij", "zijn" of "speler" kan ook "zij", 

"haar" of "speelster" worden gelezen.  

Artikel 1 Definitie  
In dit reglement wordt verstaan onder: 
- competitie: de Beker-competitie die de HSB organiseert. 
 
Artikel 2 Deelname 
De HSB organiseert een competitie om de HSB-beker voor verenigingsteams. 
 

Artikel 3 De competitieleider 
De algemene leiding van de competitie berust bij de competitieleider. Hij is belast met  

a.  het opstellen van het wedstrijdprogramma, waarin opgenomen de periodes waarbinnen de 
rondes worden gespeeld; 

b.  de uitvoering en handhaving van dit reglement 
c.  het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen. 
 

Artikel 4  Inschrijven team 
Iedere vereniging mag één team inschrijven voor de competitie. Bij inschrijving dient te worden 
aangegeven of het team een jeugdteam is. Jeugdteams zijn teams met tenminste 3 jeugdspelers. 
Een team dat als jeugdteam is ingeschreven, dient gedurende de gehele competitie als jeugdteam 
aan te treden. 
 

Artikel 5  Het rooster  
De competitie loopt van september tot en met april. 
 
Artikel 6  Knock-out systeem 

De competitie wordt gespeeld volgens het knock-out systeem. Indien het aantal deelnemende 
teams afwijkt van acht of zestien wordt er een eerste ronde gespeeld zodat er voor de tweede 
ronde juist acht of zestien teams overblijven. 

 
Artikel 7  Onderling speeldatum overeenkomen 
1. De verenigingen komen onderling een speeldatum en aanvangstijdstip overeen. Binnen twee 

weken nadat de nieuwe ronde bekend is, neemt de uitspelende vereniging contact op met de 
tegenstander voor het bepalen van de speeldatum.  

2. Indien de uitspelende vereniging verzuimt contact op te nemen stelt de thuisspelende vereniging 
de speeldatum en aanvangstijdstip vast. 

3. De speeldatum moet zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de competitieleider. 
 
Artikel 8  Teamopstelling 
1. Een team bestaat uit vier personen en een teamleider. Het is toegestaan dat een van de vier 

spelers als teamleider optreedt. 
2. Aan de wedstrijd mogen alleen spelers deelnemen die voor dezelfde vereniging als basisspeler in 

de HSB competitie zijn opgegeven of als invaller gespeeld hebben. 
3. Voor het begin van de wedstrijd overhandigen beide teams de opstelling, voorzien van KNSB-

nummers aan de wedstrijdleider. Het in art. 4 bepaalde ten aanzien van jeugdteams dient 
hierbij in acht te worden genomen. 

4. Daarna geschiedt de loting voor de kleurverdeling voor de beide oneven borden. 
5. De even borden krijgen de tegenovergestelde kleur. 
 

Artikel 9  Onvoldoende opkomst 
1. Het aantal spelers waarmee een team binnen één uur na het vastgestelde aanvangstijdstip 

minimaal moet opkomen bedraagt drie. 
2. Indien een team niet voldoet aan het gestelde in het eerste lid wordt het team bestraft met het 

verlies van de wedstrijd en wordt de vereniging bestraft met een boete. 
 



Artikel 10  Bedenktijd per persoon per partij 

De speeltijd voor elk van de spelers bedraagt als 1 uur en 35 minuten met toevoeging van tien 
seconden voor elke zet. Jeugdteams beginnen om 19.30 uur en spelen met een tempo van 1:20 
uur met toevoeging van tien seconden voor elke zet per persoon. 
 
Artikel 11  Winnaar 
Een wedstrijd wordt gewonnen door het team dat de meeste bordpunten behaalt. Indien beide 
teams evenveel bordpunten hebben behaald wordt de uitslag door middel van snelschaakpartijen 

van 3 minuten met toevoeging van 2 seconden per zet aan alle borden bepaald. Indien ook deze 
snelschaak wedstrijd onbeslist eindigt, wordt geloot wie de winnaar is. 
 
Artikel 12  De finaleronde 
De finaleronde zal bij een gelijke stand opnieuw worden gespeeld maar dan bij de oorspronkelijk 
uitspelende vereniging. Eindigt de wedstrijd opnieuw gelijk, wordt de finale beslist overeenkomstig 

de tweede en derde volzin van artikel 11. 
 
Artikel 13 Prijzen 

1. Het winnende team krijgt de titel "Bekerkampioen van de Haagse Schaakbond ..." (onder 
toevoeging van het betrokken wedstrijdseizoen).  

2. Het team ontvangt een wisselbeker.  
 

Artikel 14  Overeenkomstige toepassing HSB-competitiereglement 
Voor de wedstrijden geldt het HSB-competitiereglement, tenzij in dit reglement anders bepaald. 
 
Artikel 15  Aanwezigheid reglementen en FIDE-regels 
De ontvangende vereniging zorgt voor de aanwezigheid van de meest recente versies van: 
a. dit reglement; 
b. de FIDE-regels in de Nederlandse vertaling; 

c. het HSB-competitiereglement. 
 
Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de HSB gehouden op 21 april 2010 en gewijzigd 
in de de Algemene Vergadering van de HSB gehouden op 18 september 2019. 


