
Reglement Noordelijke Online Jeugdschaak-Kampioenschappen (NOJK)  2020 

N.B. Waar in dit document hij staat, kan ook zij gelezen worden en waar zijn staat, kan ook haar gelezen worden. 

1. Jeugdspelers die wonen in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland, of spelen voor een club uit die 

provincies, kunnen meedoen met de NOJK. 

2. De NOJK is verdeeld over drie toernooien: 

• Zaterdag 9 mei 2020 

• Zaterdag 30 mei 2020 

• Zaterdag 13 juni 2020 (geboren 2011 en later) / 20 juni 2020 (geboren 2002 t/m 2010) 

3. We maken gebruik van Lichess, en volgen vanaf 30 mei 2020 de Lichess-systematiek voor Zwitserse 

toernooien. 

4. Per toernooi spelen we zes ronden Zwitsers. Op 13 juni spelen de deelnemers die geboren zijn in 2011 of 

later met zijn allen in één groep. Op 20 juni spelen alle deelnemers die geboren zijn tussen 2002 en 2010 in 

één groep. 

5. Speeltempo: 10 min. + 3 sec. p.p.p.p.  

6. Als je niet op tijd aanwezig bent voor de eerste ronde(n), kent Lichess eenmalig een halve punt toe. Stel dat 

je de eerste twee ronden mist, dan start je dus in ronde 3 met een halve punt. Na ronde 3 is het niet meer 

mogelijk om in te stromen in het toernooi. 

7. Mocht je niet ingedeeld kunnen worden vanwege een oneven aantal deelnemers, dan krijg je één punt 

voor die ronde. Lichess bepaalt wie een ronde vrij heeft. 

8. Mocht je app/computer vastlopen of je verbinding verloren gaan, dan kun je proberen Lichess opnieuw op 

te starten (eventueel op een ander apparaat) en verder te spelen in de partij/het toernooi. Als dat niet (op 

tijd) lukt en je gaat daardoor door je vlag of Lichess geeft aan dat je bent weggegaan, dan heeft de ander 

gewonnen. De uitslag die Lichess aangeeft is leidend. Mocht je onverhoopt niet meer terug kunnen keren in 

het toernooi, dan kunnen we dit helaas niet aanpassen. 

9. Fair play: gebruikmaken van een schaakcomputer of hulp van iemand anders tijdens de partij is in het 

geheel niet toegestaan op straffe van diskwalificatie. Ook Lichess voert hier controles op uit, maar we 

vertrouwen erop dat iedereen zich hieraan houdt. 

 

Prijzen 

10. We spelen in de leeftijdscategorieën AB, C, D, E, F, G en H. Iedereen speelt alleen voor de prijzen in zijn 

eigen leeftijdscategorie. Jongere spelers spelen dus niet (ook) mee voor de prijzen in hogere 

leeftijdscategorieën. Er zijn alleen prijzen voor het overall-klassement (zie punt 14), dus niet voor de 

afzonderlijke toernooien. 

11. De eindstand van de afzonderlijke toernooien wordt bepaald op basis van het aantal behaalde punten. Als 

dat gelijk is, volgen we op 30 mei en 20 juni het tie break-systeem van Lichess waarbij eerst gekeken wordt 

naar Sonneborn-Bergerpunten en dan naar Lichess-TPR. Bij het niet-geautomatiseerde toernooi van 9 mei 

keken we ook naar weerstandspunten. 

12. De eindstand van het toernooi van 13 juni wordt tevens gebruikt om te bepalen welke NOSBO-spelers mee 

mogen doen aan het online Pupillen-NK op 20 juni 2020. Om die reden geldt voor dat toernooi een 

afwijkende systematiek om de eindstand te bepalen (de eerdere NOJK-toernooien worden hierbij buiten 

beschouwing gelaten): 

a. Aantal behaalde punten 

b. Als dat gelijk is: aantal Sonneborn-Bergerpunten (SB-punten) 

c. Als dat gelijk is én alle spelers met dezelfde score en SB-punten hebben tegen elkaar gespeeld in dit 

laatste NOJK-toernooi: onderling resultaat. Bepalend is dan de som van de scores van de onderlinge 

partijen van deze spelers. 

d. Als er dan nog geen winnaar is, dan wint degene met het grootste aantal zwartpartijen (een bye telt als 

een witpartij). 

e. Als er dan nog geen winnaar is, dan wint degene met het grootste aantal winstpartijen (reglementaire 

overwinning telt ook als winstpartij). 

f. Als er dan nog geen winnaar is, wordt de volgorde aangehouden die Lichess heeft bepaald op basis van 

o.a. de Lichess-TPR. 



 

LET OP: omdat Lichess een andere systematiek gebruikt om de eindstand te bepalen als de score en de SB-

punten gelijk zijn (criterium a en b), kan het kan zijn dat Lichess een andere eindstand aangeeft dan dat 

gehanteerd zal worden voor de plaatsing van het online Pupillen-NK. 

13. Voor de leeftijdscategorieën F, G en H kan één deelnemer algemeen en één meisje uit het NOSBO-gebied 

zich plaatsen voor het online NK-Pupillen van 20 juni 2020. Er is een kans dat er nog extra plekken worden 

toegewezen. Niet clubspelers uit het NOSBO-gebied kunnen zich ook plaatsen voor het online NK-Pupillen 

op 20 juni 2020, maar moeten dan vóór dat toernooi nog lid worden van de KNSB. 

14. Er wordt voor iedere leeftijdscategorie een overall-klassement gemaakt over de drie gespeelde NOJK-

toernooien. De resultaten van de drie toernooien worden bij elkaar opgeteld en de eindstand wordt 

vastgesteld o.b.v. de volgende criteria: 

a. Aantal behaalde punten 

b. Als dat gelijk is: aantal Sonneborn-Bergerpunten (SB-punten) 

c. Als dat gelijk is én alle spelers met dezelfde score en SB-punten hebben even vaak tegen elkaar 

gespeeld: onderling resultaat. Bepalend is dan de som van de scores van de onderlinge partijen van 

deze spelers. 

d. Als er dan nog geen winnaar is, dan wint degene met het grootste aantal zwartpartijen (een bye telt als 

een witpartij). 

e. Als er dan nog geen winnaar is, dan wint degene met het grootste aantal winstpartijen (reglementaire 

overwinning telt ook als winstpartij). 

f. Als er dan nog geen winnaar is, dan wordt op een nader vast te stellen moment een barrage gespeeld 

(alleen voor de spelers die kans maken op een beker). 

15. Mocht je een NOJK-toernooi gemist hebben, dan krijg je daarvoor geen punten maar je doet wel mee in het 

overall-klassement. Voor de overall-winnaar van elke leeftijdscategorie is er de nieuwe titel Noordelijk 

Online Jeugdschaakkampioen 2020 (NOJK 2020). Daarnaast zijn er in elke leeftijdscategorie bekers voor de 

drie hoogstgeëindigde spelers in het overall-klassement én voor het beste meisje. Er worden geen dubbele 

bekers uitgereikt. Dus als een meisje in haar leeftijdscategorie in de top drie eindigt, is er in die categorie 

geen aparte meisjesbeker.  

16. In onvoorziene omstandigheden of bij interpretatieverschillen beslist de wedstrijdleider over de uitslag. Dit 

reglement kan door de wedstrijdleider aangevuld worden tijdens het toernooi als dat zinvol wordt geacht. 
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