Aan de teams van de clubs die zich hebben
geplaatst voor de
KNSB Jeugdclubcompetitie 2020

Betreft

kenmerk

Datum

KNSB Jeugdclubcompetitie 2020

20/20523

20 augustus 2020

Beste jeugd- en teamleiders,
Vanwege de corona maatregelingen zijn we iets later met de aankondiging van de KNSBJeugdclubcompetitie 2020. In juni hebben we regionale bonden en verenigingen al wel
geïnformeerd over hoe we de Jeugdclubcompetitie toch zo vertrouwd mogelijk willen gaan
organiseren, maar met de veiligheid van iedereen voorop.
Per categorie zijn er eenmalige aanpassingen in de opzet. Omdat geen groot evenement van 300
deelnemers mogelijk is, hebben alle categorieën uit elkaar gehaald naar aparte locaties. Verder is
het speeltempo iets verkort voor de meeste categorieën evenals het aantal speeldagen.
Extra corona maatregelen voor alle categorieën:
•
•
•
•
•
•
•
•

hygiëne spelers en begeleiders: bij klachten blijf thuis, schut geen handen en was voor en
na elke ronde je handen;
13 jaar en ouder: Draag mondkapjes in een auto bij spelers / begeleiders uit verschillende
gezinnen;
een vereniging mag slechts 4 spelers per team meenemen naar de wedstrijdlocatie;
maximaal 1 begeleider per team;
de begeleiders krijgen een vaste zitplaats op minimaal 1,5 meter van andere begeleiders;
er komen geen analyse mogelijkheden;
de opstellingen voor de eerste ronden moeten de vrijdagavond voorafgaand aan de
wedstrijddag ingevoerd zijn via netstand;
Voor de A en C geldt dat als een wedstrijddag niet of gedeeltelijk gespeeld kan worden,
vanwege extra coronamaatregelingen, de wedstrijden zo veel mogelijk alsnog online
worden gespeeld via chess.com op de geplande speeldagen, zodat de competitie altijd
door kan gaan.

Dit is de opzet per categorie:
1) A teams (t/m 18 jaar)
De Meesterklasse A en Promotieklasse A zijn samengevoegd tot een veld van 20 of 24 teams. We
gaan spelen in poules van 4 teams bij een van de deelnemende verenigingen. Er zullen 3 ronden
op een dag worden gespeeld en er zijn in totaal 3 speeldagen, te weten 3 oktober, 7 en 28
november 2020. Het speeltempo wordt 55 minuten p.p.p.p. plus 10 seconden per zet.
Inschrijving staat open tot uiterlijk 10 september 2020. Geef daarbij tevens aan of jullie vereniging
een of meerdere dagen dagorganisator wil zijn voor 4 teams. We vergoeden maximaal € 100 aan
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de dagorganisator voor de zaalhuur/wedstrijdleider op basis van gemaakte kosten achteraf.
Alle teams uit 2019 hebben recht om deel te nemen, aangevuld met de promovendi uit de SGS,
HSB/RSB en/of vrijplaatsen. Alle teams spelen 3 dagen.
Inschrijving staat open tot uiterlijk 10 september 2020.
2) C teams (t/m 14 jaar)
Ook hier gaan we spelen in poules van 4 teams bij een van de deelnemende verenigingen. Er
zullen 3 ronden op een dag worden gespeeld en er zijn in totaal 3 speeldagen, te weten 3 oktober,
7 en 28 november 2020. De inschrijving is in principe open totdat het maximum aantal teams is
bereikt van 20 of 24 teams. Bij over inschrijving zal eerst de oorspronkelijke verdeelsleutel worden
bekeken en daarna de gemiddelde rating van opgegeven extra teams. Alle teams spelen 3 dagen.
Inschrijving staat open tot uiterlijk 10 september 2020. Geef daarbij tevens aan of jullie vereniging
een of meerdere dagen dagorganisator wil zijn voor 4 teams. We vergoeden maximaal € 100 aan
de dagorganisator voor de zaalhuur/wedstrijdleider op basis van gemaakte kosten achteraf.
3) D teams (t/m 12 jaar)
De D teams gaan strijden in twee halve finales van elk 12 teams op locaties in Papendrecht en
Almelo, in totaal dus 24 teams. In de halve finales wordt met poules van 6 gespeeld, die 5 ronden
op een dag spelen. 12 teams gaan vervolgens in een finale uitmaken welk team Nederlands
Kampioen wordt. De uitslagen uit de halve finales worden meegenomen naar de finale waar
nogmaals 5 ronden worden gespeeld. De speeldagen zijn 7 november (Halve Finales) en 28
november 2020 (Finale).
Inschrijving staat open tot uiterlijk 10 oktober 2020.
De verdeelsleutel met aantallen per regionale bond is aangepast.
4) E teams (t/m 10 jaar)
Het NK E-teams zal eveneens worden gespeeld met twee halve finales. Ditmaal met elk 16 teams
op locaties in IJsselmonde (Rotterdam) en in Almelo, in totaal dus 32 teams. In de halve finales
wordt met poules van 8 gespeeld, die 7 ronden op een dag spelen. 16 teams gaan vervolgens in
een finale uitmaken welk team Nederlands Kampioen wordt. De uitslagen uit de halve finales
worden meegenomen naar de finale waar nogmaals 7 ronden worden gespeeld. De speeldagen
zijn 3 oktober (Halve Finales) en 14 november 2020 (Finale).
Inschrijving staat open tot uiterlijk 28 september 2020.
De verdeelsleutel met aantallen per regionale bond is aangepast.
Regionale bonden hebben de gelegenheid om in maand september/oktober de regionale
kwalificaties af te maken voor de D en de E. Zodra deze zijn gespeeld worden ze gevraagd de
gerechtigden door te geven voor de D categorie en voor het NK E-teams.
De verenigingen die gerechtigde teams hebben, worden gevraagd hun teams door te
geven (uiterlijk 10 september voor A en C, uiterlijk 28 september voor de E en uiterlijk 10 oktober
voor de D teams).
De leeftijdsgrenzen zijn dit kalenderjaar:
- A teams (geboren in 2002 of later)
- C teams (geboren in 2006 of later)
- D teams (geboren in 2008 of later)
- E teams (geboren in 2010 of later)
Voor de bevestiging van jullie deelname hebben wij de volgende inschrijvingsprocedure opgesteld:
1) Bevestiging inschrijving met opgave van minimaal vier spelersnamen
Graag ontvangen wij uiterlijk voor de uiterste datum van aanmelding per categorie bericht
of uw vereniging gaat deelnemen aan deze competitie of het NK E-teams, met welke
teams en in welke klasse. Wij ontvangen daarvoor graag een elektronische bevestiging.
Op de KNSB website is daarvoor een formulier beschikbaar waar de gegevens van de
vereniging, de teamleider (of contactpersoon) en de gegevens de vier beoogde
basisspelers, wordt gevraagd in te vullen.
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Dit is de link naar het formulier:
www.schaken.nl/competitie/informatie-jcc/inschrijfformulier-knsbjeugdclubcompetitie-2020
2) Betaling inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor de verschillende klassen per team is als volgt:
Meesterklasse A, € 100,Meesterklasse C, € 100,Meesterklasse D, € 75,NK E-teams, € 75,- (inclusief reiskostenvergoeding gelijk aan andere categorieën).
Het juiste bedrag dient uiterlijk een week voor aanvang van de eerste ronde gestort te zijn
op IBAN nummer NL67ABNA0891743537
ten name van de KNSB te Haarlem, onder vermelding van:
Inschrijfgeld JCC 2020, de categorie(ën) en de naam van de vereniging waarvoor het
inschrijfgeld betaald wordt.
Alle verdere bepalingen staan vermeld in het reglement van de KNSB jeugdclubcompetitie. Op dit
moment staat het concept online. Begin september wordt deze vastgesteld.
https://schaakbond.nl/bond/reglementen-en-regelingen/competitie-en-bekerreglement
De competitiegids wordt in september gepubliceerd op de website:
https://www.schaken.nl/competitie/jeugdclubcompetitie
Wij wensen uw team alvast veel succes,
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND

E. van Breugel
06-51522045
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