Bekerreglement
Artikel 1.
De FSB organiseert jaarlijks, naast de reguliere competitie, een competitie voor verenigingsteams om de FSBbeker (de "Berend Nautabokaal"), hierna bekerteams genoemd.
De leiding van deze competitie berust bij de competitieleider van de FSB.
Tenzij hieronder anders is aangegeven zijn alle bepalingen in het meest recente competitiereglement van de
FSB van toepassing. Waar in dit bekerreglement sprake is van "FSB-teams" zijn dit teams die aan de reguliere
FSB-competitie deelnemen.
Elke thuisspelende vereniging dient er voor te zorgen dat er een exemplaar van dit reglement en van het
competitiereglement in de speelzaal aanwezig is.
Artikel 2.
Tot deelname is gerechtigd elk FSB-team.
Artikel 3.
Een bekerteam bestaat uit 4 spelers waaronder of met daarnaast een teamleider. Een bekerteam dient door de
betreffende vereniging bij de competitieleider te worden aangemeld uiterlijk op 20 september voorafgaand
aan het nieuwe schaakseizoen.
Artikel 4.
Speelgerechtigd zijn de basisspelers van het betreffende of van een lager FSB-team. Dit geldt ook voor leden
die voor die vereniging speelgerechtigd zijn in de FSB-competitie, maar niet zijn opgegeven voor een basisteam,
mits hun rating lager is dan de gemiddelde rating van het hier betreffende FSB-basisteam.
Artikel 5.
De wedstrijden worden gespeeld in de periode oktober t/m mei en wel volgens het afvalsysteem (het
winnende team gaat over naar de volgende ronde, het verliezende team valt af). Er wordt op de ALV een loting
voor het hele seizoen gemaakt, rekening houdend met het bepaalde in artikel 6.
Artikel 6.
In de eerste ronde wordt een zodanig aantal wedstrijden gespeeld dat het aantal teams in de tweede ronde
wordt teruggebracht tot een macht van twee. In de eerste ronde komen de deelnemende teams zoveel
mogelijk uit de laagste klasse(n). In de eerste ronde en in rondes met meer dan 16 teams kan de CL een
indeling met regionale groepen maken.
Artikel 7.
Vooruitspelen van partijen is niet toegestaan. Een team dat met minder dan 3 spelers opkomt verliest met 4-0.
Artikel 8.
Voor het begin van de wedstrijd overhandigen de teamleiders van de viertallen gelijktijdig de opstelling van de
viertallen aan de wedstrijdleider in de volgorde waarin de spelers aan de borden zullen plaatsnemen. Pas
daarna geschiedt de loting voor de kleurverdeling en wel voor de beide oneven genummerde borden van het
uitspelende team. De even genummerde borden krijgen vervolgens de tegengestelde kleurverdeling.
Artikel 9.
Een wedstrijd wordt gewonnen door het team dat de meeste bordpunten behaalt. Indien beide teams
evenveel bordpunten hebben behaald, spelen dezelfde spelers tegen elkaar met verwisselde kleuren een partij
snelschaak, waarbij elke speler 3 minuten bedenktijd heeft voor de hele partij + 2 seconden per zet. Is na het
snelschaak de stand weer gelijk, dan wordt de uitslag bepaald aan de eerste drie borden van de gewone
partijen; is de stand ook dan gelijk, dan is de uitslag aan de eerste twee borden van de gewone partijen
bepalend; is de stand nog steeds gelijk, dan is het resultaat aan het eerste bord van de gewone partijen
doorslaggevend. Zijn alle gewone partijen in remise geëindigd, dan beslist het resultaat van de eerste drie
borden in het snelschaak; is ook dan de stand gelijk, dan beslist de uitslag van de eerste twee borden in het
snelschaak. Is ook dit gelijk, dan beslist het resultaat aan het eerste bord in het snelschaak. Zijn zowel alle
gewone partijen als alle snelschaakpartijen in remise geëindigd, dan wordt geloot. Het resultaat dient op het
wedstrijdformulier te worden vermeld.
Artikel 10.
De finale van de bekerwedstrijd wordt op een door de competitieleider te bepalen neutrale plaats gehouden.
De winnaar van de finale krijgt de titel "Bekerkampioen van de FSB", en mag in het daaropvolgende seizoen
aan de KNSB-bekercompetitie deelnemen indien het van toepassing zijnde KNSB-reglement dit toelaat.
Aldus vastgesteld op de Algemene Vergadering van de Friese Schaakbond, gehouden 19 september 2018 te
Leeuwarden.

