
 Reglement OVJK (Oost-Vlaams Jeugdkampioenschap) 2021 
 

1.   Organisatie 
 

1.1.  Jaarlijks richt de Liga Oost-Vlaanderen vzw het individueel jeugdkampioenschap 
van Oost-Vlaanderen in, bij voorkeur in de herfstvakantie, het weekend dat er geen 
Nationale Interclubs zijn, gedurende één weekend, bestaande uit zes gesloten 
hoofdgroepen voor de zeven erkende leeftijdscategorieën. (de categorieën -20 en -18 
spelen in één reeks) 
De inrichting van dit kampioenschap kan worden toegewezen aan een kring op basis 
van de ontvangen kandidaturen. 

 
1.2.  De organisator duidt een bevoegde wedstrijdleider, erkend door de VSF, en 
eventueel hulpwedstrijdleiders aan die de leiding tijdens de partijen zal/zullen 
uitoefenen. De organisator duidt ook een tornooileider aan die de leiding van hettornooi 
zal waarnemen. Deze twee functies mogen door dezelfde persoon worden uitgeoefend. 

 
2.   . Deelnemers, selecties en titels 

 

2.1.  De indeling van de spelers gebeurt op basis van de leeftijd bij het begin van het 
volgend kalenderjaar 

 
2.2.  Deelnemers dienen zich in te schrijven in hun eigen leeftijdscategorie. 
Uitzondering: Spelers die reeds geselecteerd zijn voor het VJK (Vlaams 
Jeugdkampioenschap) mogen een leeftijdscategorie hoger spelen. Het betreft despelers 
die vrijgesteld zijn op basis van Elo of op basis van behaalde kampioenstitel op het 
vorige VJK 

 
2.3.  De deelnemers + 10 j moeten bij aanvang van het OVJK aangesloten zijn bij 
schaakliga Oost-Vlaanderen vzw, VSF, en KBSB. De deelnemers stemmen ermee in 
dat na het OVJK hun Belgische Fide- nationaliteit wordt aangevraagd. 

 
2.4.  De deelnemers -10 j dienen bij aanvang van het OVJK niet aangesloten te zijn bij de 
organisaties vermeld onder 2.3, maar dienen zich binnen de 14 dagen na het OVJK aan 
te sluiten bij schaakliga Oost-Vlaanderen vzw, VSF en KBSB indien zij zich hebben 
geselecteerd en wensen deel te nemen aan het VJK. De ligajeugdleider zal indien nodig 
de Belgische Fidenationaliteit aanvragen voor de geselecteerde jeugdspelers. 

 
2.5.    Selecties 
Volgende personen zijn gerechtigd om deel te nemen aan het Vlaams 
Jeugdkampioenschap: 

 
2.5.1.  De Vlaamse jeugdkampioenen en Vlaamse Jeugdkampioenes van het afgelopen 
VJK (voor de leeftijdscategorie waarin zij kampioen werden of een hogere 
leeftijdscategorie indien zij daartoe behoren in het volgende kalenderjaar) 

 
2.5.2.  De Provinciale Laureaten van het afgelopen VJK 

 
2.5.3.  de vijf hoogst geklasseerden van de ELO-lijst van één januari van het jaar 
aan het VJK voor de reeksen –20, -16 en –14. De hoogste ELO van KBSB of 
FIDE zal worden in aanmerking genomen. 



2.5.4.  Spelers die tijdens de selectiewedstrijden van onze liga door de KBSBworden 
uitgezonden naar een buitenlands toernooi (Europees Kampioenschap of 
Wereldkampioenschap). Dit recht geldt niet voor spelers die op vrijwillige basis 
deelnemen. 

 
2.5.5.  De hoogst eindigende jongen + het hoogst eindigende meisje perleeftijdscategorie 
(-20/-16/-14/-12/-10/-8) op het OVJK + de 6 volgenden in het eindklassement per reeks 
(-20/-16/-14/-12/-10/-8) 

 
2.5.6 Spelers die reeds geselecteerd waren voor hun categorie (op basis van criteria 
2.5.1 tem 2.5.4) of spelers die niet wensen deel te nemen aan het VJK op basis van hun 
selectie (criteria 2.5.5) geven het recht tot deelname door naar de volgende in het 
eindklassement per reeks (-20/-16/-14/-12/-10/-8) (een selectie van de liga kan hoogstens 
uit 7 personen van hetzelfde geslacht bestaan) 

 
2.6   .6 Titels 
2.6.1.    Jeugdkampioen: de winnaar in elke categorie is Jeugdkampioen van Oost- 
Vlaanderen voor die categorie van het lopende kalenderjaar. 
Indien in een reeks 2 leeftijdscategorieën samen spelen is de eerste speler van iedere 
leeftijdscategorie Jeugdkampioen van zijn/haar reeks van het lopende kalenderjaar 

 
2.6.2.    Jongens-/Meisjeskampioen : de eerste jongen (en meisje) in elke leeftijdscategorie 
is jongens- (meisjeskampioen) van Oost-Vlaanderen voor het lopende kalenderjaar. 
Indien in een reeks 2 leeftijdscategorieën samen spelen is de eerste jongen/meisje van 
iedere leeftijdscategorie Jongens-(meisjeskampioen) van zijn/haar reeks van hetlopende 
kalenderjaar 

 

3.   . Tornooireglement 
3.1.  Het jeugdkampioenschap omvat bij junioren, scholieren, kadetten enminiemen: 

7 partijen over twee dagen van 50 min + 10 sec QPF 
bij pionnen en pupillen : 9 partijen over één dag van 20 min QPF 

 
3.2.  De Paringen gebeuren volgens Nationale Elorating volgens het Zwitsers systeem. In 
voorkomend geval kan er een gesloten tornooi gespeeld worden. 
3.3.  Volgende scheidingssystemen zijn van toepassing: 
 bij een open tornooi: 
Voor de eerste plaats: 
1.  Punten 2.Onderling resultaat; 3. Median - Bucholtz; 4.Sonneborn – Berger; 
5.Voortschrijdingpunten; 6. aantal gewonnen wedstrijden; 7 loting 

 
Voor de overige plaatsen: 

1.  Punten 2.Median - Bucholtz; 3. Sonneborn – Berger; 4. Voortschrijdingspunten; 
5.aantal gewonnen wedstrijden; 6. Loting 

 
 bij een gesloten tornooi : 

1.  Punten 2. Onderling resultaat 3.Sonneborn-Berger 4. aantal winstpartijen 
 

3.4.  De partijen worden n iet verwerkt voor het nationaal ELO – klassement. 
 

3.5.  Een speler die minder dan de helft van het vooropgesteld aantal partijen speelt 
wordt niet in de einduitslag opgenomen. De punten die tegen deze speler behaald 
werden blijven behouden. 



4.   Wedstrijdreglement 
4.1.  De Fide-regels zijn van toepassing met uitzondering van verlies door 
onreglementaire zetten. De verzuimtijd is de tijd tot de vlag van een spelervalt. 

 
4.2.  Notatie is verplicht in de categorieën (-12,-14,-16 en -20) tot de eerste keer dat de 
speler onder de 5 minuten komt. In de categorie (-8,-10) is notatie niet verplicht maar 
toegestaan voor spelers die dit wensen. 

 
5.   Inschrijvingsrecht, prijzengeld en bonussen. 
5.1  Jaarlijks legt de Liga Oost-Vlaanderen vzw het inschrijvingsrecht en het maximum- 
budget vast. 

 
5.2  De Liga Oost-Vlaanderen vzw bepaalt de omzetting van prijzengeld en de voorziene 
fondsen in prijzen in natura. 

 
5.3  Geldprijzen en bonussen zijn cumuleerbaar. Geldprijzen worden niet gedeeld. 

 
6.   Tornooicommissie 
6.1.  Klachten tegen de tornooileiding, wedstrijdleiding of organisatie dienen tenlaatste 
15 minuten na het beëindigen van de partij of na het plaatsvinden van de feiten 
waartegen men klacht wil neerleggen ingediend te worden bij de tornooicommissie . 

 
6.2.  De tornooicommissie wordt bij aanvang van het tornooi bekendgemaakt vóór 
aanvang van de eerste ronde. 

 
6.3.  De tornooicommissie bestaat uit 5 leden zijnde: 
*  1 vertegenwoordiger van de organisatie, die tevens voorzitter is van de 
tornooicommissie; 
*  1 vertegenwoordiger van de Schaakliga Oost-Vlaanderen vzw en 
*  3 spelers met de hoogste Belgische elorating uit de leeftijdscategorie (-20) diein 
deze commissie wensen te zetelen. 

 
6.4.  In geval van gelijke stemming binnen de toernooicommissie is de stem van de 
voorzitter beslissend. 

 
6.5.  Tegen beslissingen van de tornooicommissie is geen beroep meer mogelijk. 

 
7.   Diverse. 
In alle onvoorziene omstandigheden beslist de tornooileider of de wedstrijdleider 
naargelang de bevoegdheid. 

 
************************************************ 

 informatief indeling leeftijdscategorieën 
Voor de editie 2021 zijn dit volgende categorieën: 

Junioren (-20j) : °2002 tem°2005 
Scholieren (-16j) : °2006 of °2007 
Kadetten (-14j) : °2008 of °2009 
Miniemen (-12j) : °2010 of °2011 
Pionnen (-10 j) : °2012 of °2013 

Pupillen (-8j) : °2014 of later 


