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ARTIKEL 100 : ALGEMENE BEPALINGEN
100.01 Het Wedstrijdreglement van de GDB is onderverdeeld in:
 artikel 200-270 :
persoonlijke wedstrijden gewoon dammen;
 artikel 300-390 :
persoonlijke wedstrijden sneldammen;
 artikel 400-490 :
teamwedstrijden;
 artikel 500
:
protesten.
100.02 Voor het Wedstrijdreglement van de GDB gelden de volgende bepalingen:
 elk lid van de GDB wordt geacht dit reglement te kennen. Beroep op
onbekendheid is niet ontvankelijk;
 in situaties waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet, beslist het
bestuur van de GDB;
 als op hetzelfde tijdstip wedstrijden voor de GDB en wedstrijden voor de
KNDB/EK/WK zijn vastgesteld heeft de hoogst gekwalificeerde wedstrijd
voorrang. De betrokken spelers zijn verplicht hun tegenstanders en de
wedstrijdleiders op de hoogte te brengen voor een goed verloop van het
laagst gekwalificeerde toernooi. Indien een speler zich onttrekt aan deze
verplichting wordt eventuele afwezigheid in het lager gekwalificeerde
toernooi als niet-opgekomen beschouwd.
100.03 Als een kampioenschap wordt gespeeld met toepassing van het Zwitsers
Systeem, dan gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
 er wordt gebruik gemaakt van een goedgekeurd computerprogramma;
 voor het begin van het kampioenschap vindt een geheel vrije loting plaats;
 in ronde één speelt dan nummer 1 met wit tegen nummer 2, nummer 3
met wit tegen nummer 4, enz.;
 er wordt altijd een dummy toegevoegd, deze krijgt het hoogste
lotingnummer;
 als bij het maken van het rooster voor een bepaalde ronde het aantal
deelnemers op dat moment oneven is, dan wordt de dummy opgenomen
in het rooster van die ronde. Is het aantal deelnemers op dat moment
even dan wordt de dummy niet opgenomen in het rooster;
 indien een deelnemer zich terugtrekt uit het kampioenschap dan blijven
alle resultaten staan, ongeacht het aantal gespeelde wedstrijden.
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ARTIKEL 200 : PERSOONLIJKE WEDSTRIJDEN GEWOON DAMMEN
Voor alle persoonlijke wedstrijden gewoon dammen (artikel 210 t/m artikel 270) gelden
de volgende bepalingen:
200.01 De organisatie en wedstrijdleiding van het provinciaal kampioenschap (PK) is
in handen van de provinciale wedstrijdleider (PWL). De organisatie en
wedstrijdleiding van alle jeugdkampioenschappen is in handen van de
provinciale jeugdleider (PJL).
200.02 Wedstrijden worden alleen georganiseerd bij voldoende belangstelling, ter
beoordeling aan de betreffende wedstrijdleider (WL).
200.03 Een speler die zich voor deelname aan een provinciaal kampioenschap heeft
opgegeven, is verplicht daadwerkelijk deel te nemen. Op zijn verzoek kan hij
zich terugtrekken, echter alleen als hij hiervoor een geldige reden heeft, ter
beoordeling aan de betreffende WL. Het terugtrekken uit een toernooi ontslaat
de speler niet van de financiële verplichtingen die aan deelname aan het
toernooi verbonden zijn.
Opengevallen plaatsen worden door de WL zo mogelijk opgevuld, door
verruimde promotierechten te laten gelden in de voorafgaande fase van het
toernooi, of door plaatsing.
200.04 Als het wedstrijdrooster is vastgesteld, dan kan hier slechts van worden
afgeweken bij hoge uitzondering en na verkregen toestemming van de
betreffende WL. De WL mag van het wedstrijdrooster afwijken als beide
spelers het verzoeken of als de WL het door omstandigheden noodzakelijk
acht.
200.05 Uitstel van wedstrijden is niet mogelijk, tenzij sprake is van overmacht, ter
beoordeling aan de betreffende WL.
200.06 Het is spelers verboden om afspraken te maken over de uitslag of het
partijverloop. Als de betreffende WL van mening is dat er afspraken zijn
gemaakt, wordt de uitslag van de partij bepaald op 0-0.
200.08 De volgende overtredingen kunnen worden bestraft met een schorsing van
maximaal drie jaar voor alle door of namens de GDB georganiseerde
persoonlijke wedstrijden:
 een speler die zich terugtrekt voor een toernooi, terwijl de door hem
aangevoerde reden(en) door de betreffende WL als ongeldig zijn
beoordeeld;
 een speler die niet opkomt voor een volgens het wedstrijdrooster
vastgestelde partij.
In sommige gevallen kan een voorwaardelijke schorsing worden opgelegd.
200.09 De schorsing wordt opgelegd door het bestuur van de GDB.
200.10 Alleen indien er een vereniging bereid is dit te organiseren wordt jaarlijks een
toernooi voor 55-plussers (veteranen) georganiseerd. De organiserende
vereniging bepaalt de toernooivorm en wedstrijdvoorwaarden voor dit
toernooi.
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ARTIKEL 210 : PERSOONLIJKE WEDSTRIJDEN - HOOFDKLASSE
210.01 De persoonlijke wedstrijden in de hoofdklasse staan open voor alle
bondsleden van verenigingen die aangesloten zijn bij de GDB.
210.02 De persoonlijke wedstrijden in de hoofdklasse bestaan uit één toernooi, met
vrije inschrijving.
210.07 De titel 'kampioen van Gelderland' wordt toegekend aan de speler die de
meeste wedstrijdpunten heeft behaald.
Indien twee of meer spelers hetzelfde aantal wedstrijdpunten hebben behaald
en zij maken daarmee aanspraak op dezelfde plaats(en), en aan de
betreffende plaats(en) zijn de kampioenstitel of plaatsingsrechten verbonden,
dan gelden de weerstandspunten als beslissend.
Indien de wedstrijdpunten en de weerstandspunten gelijk zijn, dan spelen zij
een beslissingstoernooi:
 bij twee spelers twee partijen tegen elkaar;
 bij meer dan twee spelers ieder één keer tegen elkaar.
Het speeltempo bij de beslissingswedstrijden is afhankelijk van het aantal
betrokken spelers en wordt vastgelegd in de wedstrijdvoorwaarden. Ook
wordt vastgelegd hoe gehandeld wordt indien dit beslissingstoernooi geen
uitkomst biedt:
 eventueel één of meer extra beslissingswedstrijden;
 loting.
Zo mogelijk wordt bij beslissingswedstrijden gespeeld met elektronische
klokken. Voor het speeltempo wordt dan het Fischer-systeem gehanteerd.
In alle overige gevallen worden spelers met een gelijk aantal punten gelijk
geklasseerd.
210.08 Vanuit het PK promoveert minimaal één speler naar de Halve Finale van het
NK.
210.09 In afwijking van artikel 200.05 is een beroep op overmacht niet mogelijk.
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ARTIKEL 240 : PERSOONLIJKE WEDSTRIJDEN - JUNIOREN
240.01 De persoonlijke wedstrijden voor junioren staan open voor bondsleden
van verenigingen die aangesloten zijn bij de GDB, voor zover zij op 31
december van het jaar waarin het kampioenschap wordt gehouden de
leeftijd van twintig jaar nog niet hebben bereikt.
240.02 De persoonlijke wedstrijden van de junioren bestaan uit één toernooi, met
vrije inschrijving.
240.03 Het toernooi wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem. Bij minder dan
vijftien deelnemers worden zeven ronden gespeeld, bij vijftien of zestien
deelnemers worden acht ronden gespeeld en bij meer dan zestien
deelnemers worden negen ronden gespeeld. Het rooster voor de volgende
ronde moet daarbij minimaal een week van tevoren bekend zijn. Bij minder
dan elf deelnemers mag de WL een andere toernooivorm kiezen.
240.04 Het speeltempo bedraagt vijftig zetten per speler voor de eerste twee uur,
daarna vijfentwintig zetten per uur.
240.05 Een uitgestelde partij moet uiterlijk binnen één week na de betreffende ronde
gespeeld worden. Zo mogelijk wordt de wedstrijd voor de betreffende ronde
gespeeld. De vaststelling van de uitgestelde wedstrijden vindt zoveel mogelijk
plaats in onderling overleg tussen de spelers. De WL heeft de beslissende
stem.
Indien er minder dan zeven dagen zit tussen het spelen van een uitgestelde
wedstrijd en de volgende speelronde wordt, ten behoeve van het roosteren
voor die volgende ronde, de uitslag remise gehanteerd.
Uitstel van wedstrijden in de voorlaatste en laatste ronde is niet mogelijk. De
speler die verantwoordelijk is voor het niet-spelen van de wedstrijd verliest de
partij. Als beide spelers verantwoordelijk zijn eindigt de wedstrijd in 0-0.
240.06 Als een speler zich terugtrekt uit het toernooi wordt als volgt gehandeld:
als het terugtrekken van een speler bekend is minder dan één week voor het
begin van de volgende ronde, of als de zich terugtrekkende speler was
ingeroosterd tegen de dummy, dan wordt het rooster niet opnieuw
vastgesteld. In alle andere gevallen wordt het rooster opnieuw vastgesteld.
240.07 De titel 'kampioen van Gelderland' wordt toegekend aan de speler die de
meeste wedstrijdpunten heeft behaald.
Indien twee of meer spelers hetzelfde aantal wedstrijdpunten hebben behaald
en zij maken daarmee aanspraak op dezelfde plaats(en), en aan de
betreffende plaats(en) zijn plaatsingsrechten of de kampioenstitel verbonden,
dan gelden de weerstandspunten als beslissend.
Indien de wedstrijdpunten en de weerstandspunten gelijk zijn, dan spelen zij
een beslissingstoernooi:
 bij twee spelers twee partijen tegen elkaar;
 bij meer dan twee spelers ieder één keer tegen elkaar.
Het speeltempo bij beslissingswedstrijden is afhankelijk van het aantal
betrokken spelers en wordt vastgelegd in de wedstrijdvoorwaarden.
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In de wedstrijdvoorwaarden wordt vastgelegd hoe gehandeld wordt indien dit
beslissingstoernooi geen uitkomst biedt:
 eventueel één of meer extra beslissingswedstrijden;
 loting.
Zo mogelijk wordt bij beslissingswedstrijden gespeeld met elektronische
klokken. Voor het speeltempo wordt dan het Fischer-systeem gehanteerd.
In alle overige gevallen worden spelers met een gelijk aantal punten gelijk
geklasseerd.
240.08 Vanuit het PK promoveert minimaal één speler naar de Halve Finale van het
NK.
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ARTIKEL 250 : PERSOONLIJKE WEDSTRIJDEN - ASPIRANTEN
250.01 De persoonlijke wedstrijden voor aspiranten staan open voor bondsleden van
verenigingen die aangesloten zijn bij de GDB, voor zover zij op 31 december
van het jaar waarin het kampioenschap wordt gehouden de leeftijd van
zeventien jaar nog niet hebben bereikt.
250.02 De persoonlijke wedstrijden van de aspiranten bestaan uit één toernooi, met
vrije inschrijving.
250.03 Het toernooi wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem. Bij minder dan
vijftien deelnemers worden zeven ronden gespeeld, bij vijftien of zestien
deelnemers worden acht ronden gespeeld en bij meer dan zestien
deelnemers worden negen ronden gespeeld. Het rooster voor de volgende
ronde moet daarbij minimaal een week van tevoren bekend zijn. Bij minder
dan elf deelnemers mag de JL een andere toernooivorm kiezen.
250.04 Het speeltempo bedraagt vijftig zetten per speler voor de eerste twee uur,
daarna vijfentwintig zetten per uur.
250.05 Een uitgestelde partij moet uiterlijk binnen één week na de betreffende ronde
gespeeld worden. Zo mogelijk wordt de wedstrijd voor de betreffende ronde
gespeeld. De vaststelling van de uitgestelde wedstrijden vindt zoveel mogelijk
plaats in onderling overleg tussen de spelers. De JL heeft de beslissende
stem.
Indien er minder dan zeven dagen zit tussen het spelen van een uitgestelde
wedstrijd en de volgende speelronde wordt, ten behoeve van het roosteren
voor die volgende ronde, de uitslag remise gehanteerd.
Uitstel van wedstrijden in de voorlaatste en laatste ronde is niet mogelijk. De
speler die verantwoordelijk is voor het niet-spelen van de wedstrijd verliest de
partij. Als beide spelers verantwoordelijk zijn eindigt de wedstrijd in 0-0.
250.06 Als een speler zich terugtrekt uit het toernooi wordt als volgt gehandeld:
als het terugtrekken van een speler bekend is minder dan één week voor het
begin van de volgende ronde, of als de zich terugtrekkende speler was
ingeroosterd tegen de dummy, dan wordt het rooster niet opnieuw
vastgesteld. In alle andere gevallen wordt het rooster opnieuw vastgesteld.
250.07 De titel 'kampioen van Gelderland' wordt toegekend aan de speler die de
meeste wedstrijdpunten heeft behaald.
Indien twee of meer spelers hetzelfde aantal wedstrijdpunten hebben behaald
en zij maken daarmee aanspraak op dezelfde plaats(en), en aan de
betreffende plaats(en) zijn plaatsingsrechten of de kampioenstitel verbonden,
dan gelden de weerstandspunten als beslissend.
Indien de wedstrijdpunten en de weerstandspunten gelijk zijn, dan spelen zij
een beslissingstoernooi:
 bij twee spelers twee partijen tegen elkaar;
 bij meer dan twee spelers ieder één keer tegen elkaar.
Het speeltempo bij beslissingswedstrijden is afhankelijk van het aantal
betrokken spelers en wordt vastgelegd in de wedstrijdvoorwaarden.
In de wedstrijdvoorwaarden wordt vastgelegd hoe gehandeld wordt indien dit
beslissingstoernooi geen uitkomst biedt:
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 eventueel één of meer extra beslissingswedstrijden;
 loting.
Zo mogelijk wordt bij beslissingswedstrijden gespeeld met elektronische
klokken. Voor het speeltempo wordt dan het Fischer-systeem gehanteerd.
In alle overige gevallen worden spelers met een gelijk aantal punten gelijk
geklasseerd.
250.08 Vanuit het PK promoveert minimaal één speler naar de Halve Finale van het
NK.
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ARTIKEL 260: PERSOONLIJKE WEDSTRIJDEN - PUPILLEN
260.01 De persoonlijke wedstrijden voor pupillen staan open voor bondsleden van
verenigingen die aangesloten zijn bij de GDB, voor zover zij op 31 december
van het jaar waarin het kampioenschap wordt gehouden de leeftijd van
veertien jaar nog niet hebben bereikt.
260.02 De persoonlijke wedstrijden van de pupillen worden achtereenvolgens
verdeeld in:
a) voorronde (VR)
b) provinciaal kampioenschap (PK).
VR en PK moeten in hetzelfde kalenderjaar worden gespeeld.
260.03 Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt de VR in meerdere groepen
ingedeeld.
260.04 Afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen in het PK, promoveren, in
verhouding tot het aantal deelnemers per groep, de hoogst geplaatsten per
groep zich voor het PK.
260.05 Het PK wordt op één wedstrijddag gespeeld. Uitstel van wedstrijden is niet
mogelijk.
260.06 Het aantal deelnemers aan het PK bedraagt maximaal vierentwintig, tenzij
overschrijding als gevolg van artikel 260.07 niet te vermijden is.
260.07 De volgende spelers zijn gerechtigd deel te nemen aan het PK:
a) de spelers die reeds zijn geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap
(NK);
b) de terugvallers uit het vorige NK, voor zover dit niet door
leeftijdsoverschrijding wordt belet;
c) de nummers 1, 2 en 3 van het vorige PK, voor zover dit niet door
leeftijdsoverschrijding wordt belet;
d) één of meer keuzespelers, aangewezen door de JL;
De overige plaatsen worden bezet door spelers uit de VR.
260.08 Het toernooi wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem. Het aantal te
spelen ronden bedraagt zeven.
260.09 Het speeltempo bedraagt dertig minuten per speler per partij. De bedenktijd
kan bij arbitrage met vier minuten per speler worden verlengd.
260.10 De titel 'kampioen van Gelderland' wordt toegekend aan de speler die de
meeste wedstrijdpunten heeft behaald.
Indien twee of meer spelers hetzelfde aantal wedstrijdpunten hebben behaald
en zij maken daarmee aanspraak op dezelfde plaats(en), en aan de
betreffende plaats(en) zijn plaatsingsrechten of de kampioenstitel verbonden,
dan gelden de weerstandspunten als beslissend.
Indien de wedstrijdpunten en de weerstandspunten gelijk zijn, dan spelen zij
een beslissingstoernooi:
 bij twee spelers twee partijen tegen elkaar;
 bij meer dan twee spelers ieder één keer tegen elkaar.
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Het speeltempo bij beslissingswedstrijden is afhankelijk van het aantal
betrokken spelers en wordt vastgelegd in de wedstrijdvoorwaarden.
In de wedstrijdvoorwaarden wordt vastgelegd hoe gehandeld wordt indien dit
beslissingstoernooi geen uitkomst biedt:
 eventueel één of meer extra beslissingswedstrijden;
 loting.
Zo mogelijk wordt bij beslissingswedstrijden gespeeld met elektronische
klokken. Voor het speeltempo wordt dan het Fischer-systeem gehanteerd.
In alle overige gevallen worden spelers met een gelijk aantal punten gelijk
geklasseerd.
Alle beslissingswedstrijden worden gespeeld op dezelfde dag als het PK.
260.11 Vanuit het PK promoveert minimaal één speler naar het NK.
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ARTIKEL 270 : PERSOONLIJKE WEDSTRIJDEN - WELPEN
270.01 De persoonlijke wedstrijden voor welpen staan open voor bondsleden van
verenigingen die aangesloten zijn bij de GDB, voor zover zij op 31
december van het jaar waarin het kampioenschap wordt gehouden de leeftijd
van elf jaar nog niet hebben bereikt.
270.02 De persoonlijke wedstrijden van de welpen bestaan uit één toernooi met vrije
inschrijving.
270.03 Het toernooi wordt op één wedstrijddag gespeeld. Uitstel van wedstrijden is
niet mogelijk.
270.04 Het toernooi wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem. Bij minder dan
vijftien deelnemers worden zeven ronden gespeeld, bij vijftien of zestien
deelnemers worden acht ronden gespeeld en bij meer dan zestien
deelnemers worden negen ronden gespeeld.
Bij minder dan elf deelnemers mag de JL een andere toernooivorm kiezen.
270.05 Het speeltempo bedraagt twintig minuten per speler per partij. De bedenktijd
kan bij arbitrage met drie minuten per speler worden verlengd.
270.06 De titel 'kampioen van Gelderland' wordt toegekend aan de speler die de
meeste wedstrijdpunten heeft behaald.
Indien twee of meer spelers hetzelfde aantal wedstrijdpunten hebben behaald
en zij maken daarmee aanspraak op dezelfde plaats(en), en aan de
betreffende plaats(en) zijn plaatsingsrechten of de kampioenstitel verbonden,
dan gelden de weerstandspunten als beslissend.
Indien de wedstrijdpunten en de weerstandspunten gelijk zijn, dan spelen zij
een beslissingstoernooi:
 bij twee spelers twee partijen tegen elkaar;
 bij meer dan twee spelers ieder één keer tegen elkaar.
Het speeltempo bij beslissingswedstrijden is afhankelijk van het aantal
betrokken spelers en wordt vastgelegd in de wedstrijdvoorwaarden.
In de wedstrijdvoorwaarden wordt vastgelegd hoe gehandeld wordt indien dit
beslissingstoernooi geen uitkomst biedt:
 eventueel één of meer extra beslissingswedstrijden;
 loting.
Zo mogelijk wordt bij beslissingswedstrijden gespeeld met elektronische
klokken. Voor het speeltempo wordt dan het Fischer-systeem gehanteerd.
In alle overige gevallen worden spelers met een gelijk aantal punten gelijk
geklasseerd.
Alle beslissingswedstrijden worden gespeeld op dezelfde dag als het PK.
270.07 Vanuit het PK promoveert minimaal één speler naar het NK.
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ARTIKEL 300 : PERSOONLIJKE WEDSTRIJDEN SNELDAMMEN
Voor alle persoonlijke wedstrijden sneldammen (artikel 310 t/m artikel 390) gelden de
volgende bepalingen:
300.01 De organisatie en wedstrijdleiding van het provinciale
sneldamkampioenschap(PK) is in handen van de provinciale wedstrijdleider
(PWL).
300.02 Wedstrijden worden alleen georganiseerd bij voldoende belangstelling, ter
beoordeling aan de betreffende wedstrijdleider (WL).
300.03 Een speler die zich voor deelname aan een provinciaal kampioenschap heeft
opgegeven, is verplicht daadwerkelijk deel te nemen. Op zijn verzoek kan hij
zich terugtrekken, echter alleen als hij hiervoor een geldige reden heeft, ter
beoordeling aan de betreffende WL. Het terugtrekken uit een toernooi ontslaat
de speler niet van de financiële verplichtingen die aan deelname aan het
toernooi verbonden zijn.
300.04 Als het wedstrijdrooster is vastgesteld, dan kan hier niet van worden
afgeweken.
300.05 Uitstel van wedstrijden is niet mogelijk.
300.06 Het is spelers verboden om afspraken te maken over de uitslag of het
partijverloop. Als de betreffende WL van mening is dat er afspraken zijn
gemaakt, wordt de uitslag van de partij bepaald op 0-0.
300.07 De bedenktijd per speler per partij bedraagt tien minuten. Indien met
elektronische klokken wordt gespeeld, bedraagt de bedenktijd vijf minuten
plus vijf seconden per zet (Fischer-systeem).
300.08 De titel 'kampioen van Gelderland' wordt toegekend aan de speler die de
meeste wedstrijdpunten heeft behaald. Indien twee of meer spelers hetzelfde
aantal wedstrijdpunten hebben behaald en zij maken daarmee aanspraak op
dezelfde plaats(en), en aan de betreffende plaats(en) zijn plaatsingsrechten of
de kampioenstitel verbonden, dan gelden de weerstandspunten als
beslissend.
Indien de wedstrijdpunten en de weerstandspunten gelijk zijn, dan spelen zij
een beslissingstoernooi:
 bij twee spelers twee partijen tegen elkaar;
 bij meer dan twee spelers ieder één keer tegen elkaar.
Het speeltempo bij beslissingswedstrijden is afhankelijk van het aantal
betrokken spelers en wordt vastgelegd in de wedstrijdvoorwaarden.
In de wedstrijdvoorwaarden wordt vastgelegd hoe gehandeld wordt indien dit
beslissingstoernooi geen uitkomst biedt:
 eventueel één of meer extra beslissingswedstrijden;
 loting.
Zo mogelijk wordt bij beslissingswedstrijden gespeeld met elektronische
klokken. Voor het speeltempo wordt dan het Fischer-systeem gehanteerd.
In alle overige gevallen worden spelers met een gelijk aantal punten gelijk
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geklasseerd.
300.09 De volgende overtredingen kunnen worden bestraft met een schorsing van
maximaal drie jaar voor alle door of namens de GDB georganiseerde
persoonlijke wedstrijden:
 een speler die zich terugtrekt voor een toernooi, terwijl de door hem
aangevoerde reden(en) door de betreffende WL als ongeldig worden
beoordeeld;
 een speler die niet opkomt voor een volgens het wedstrijdrooster
vastgestelde partij.
In sommige gevallen kan een voorwaardelijke schorsing worden opgelegd.
300.10 De schorsing wordt opgelegd door het bestuur van de GDB.
300.11 Als in een artikel sprake is van beperkingen met betrekking tot deelname op
basis van rating, wordt bedoeld de rating per 1 juli van het jaar voorafgaande
aan het jaar waarin het toernooi wordt gespeeld.
300.12 De persoonlijke wedstrijden sneldammen bestaan uit één toernooi, het PK,
met vrije inschrijving. Het PK wordt op één wedstrijddag gespeeld. Het aantal
deelnemers per categorie is niet gemaximeerd.
300.13 De keuze van de toernooivorm is afhankelijk van het aantal deelnemers.
Indien er zestien of minder deelnemers zijn in een categorie, dan spelen alle
deelnemers tenminste één keer tegen elkaar.
Zijn er meer dan zestien deelnemers in een categorie en is het aantal
beschikbare plaatsen voor de halve finales van het NK niet meer dan een
vierde deel van het aantal deelnemers, dan wordt het toernooi gespeeld
volgens het Zwitsers systeem. Zijn er meer dan zestien deelnemers in een
categorie en is het aantal beschikbare plaatsen voor de halve finales van het
NK meer dan een vierde deel van het aantal deelnemers, dan heeft de
wedstrijdleider de keuze tussen het Zwitsers systeem en een toernooivorm
met voorronde- en finalegroepen.
Bij toepassing van het Zwitsers systeem wordt vooraf bekend gemaakt
hoeveel ronden er zullen worden gespeeld.
300.14 Per categorie promoveert vanuit het PK minimaal één speler naar de halve
finale van het NK.

ARTIKEL 310 : PERSOONLIJKE WEDSTRIJDEN SNELDAMMEN CATEGORIE A
310.01 De persoonlijke wedstrijden sneldammen categorie A staan open voor alle
bondsleden van verenigingen die aangesloten zijn bij de GDB.
ARTIKEL 320 : PERSOONLIJKE WEDSTRIJDEN SNELDAMMEN CATEGORIE B
320.01 De persoonlijke wedstrijden sneldammen categorie B staan open voor alle
bondsleden van verenigingen die aangesloten zijn bij de GDB die op 31
december van het jaar waarin de wedstrijden worden gespeeld de leeftijd van
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twintig jaar hebben bereikt en die een KNDB-rating hebben lager dan 1100 of
geen KNDB-rating hebben.
ARTIKEL 330 : PERSOONLIJKE WEDSTRIJDEN SNELDAMMEN CATEGORIE C
330.01 De persoonlijke wedstrijden sneldammen categorie C staan open voor alle
bondsleden van verenigingen die aangesloten zijn bij de GDB die op 31
december van het jaar waarin de wedstrijden worden gespeeld de leeftijd van
twintig jaar hebben bereikt en die een KNDB-rating hebben lager dan 900 of
geen KNDB-rating hebben.
ARTIKEL 340 : PERSOONLIJKE WEDSTRIJDEN SNELDAMMEN CATEGORIE D
340.01 De persoonlijke wedstrijden sneldammen categorie D staan open voor alle
bondsleden van verenigingen die aangesloten zijn bij de GDB die op 31
december van het jaar waarin de wedstrijden worden gespeeld de leeftijd van
twintig jaar hebben bereikt en die een KNDB-rating hebben lager dan 700 of
geen KNDB-rating hebben.
340.02 Het bepaalde in artikel 300.14 is niet van toepassing op categorie D.
ARTIKEL 350 : PERSOONLIJKE WEDSTRIJDEN SNELDAMMEN DAMES
350.01 De persoonlijke wedstrijden sneldammen voor dames staan open voor alle
dames die bondslid zijn van verenigingen die aangesloten zijn bij de GDB.
ARTIKEL 360 : PERSOONLIJKE WEDSTRIJDEN SNELDAMMEN JUNIOREN
360.01 De persoonlijke wedstrijden sneldammen voor junioren staan open voor
bondsleden van verenigingen die aangesloten zijn bij de GDB, voor zover zij
op 31 december van het jaar waarin het kampioenschap wordt gehouden de
leeftijd van twintig jaar nog niet hebben bereikt.
ARTIKEL 370 : PERSOONLIJKE WEDSTRIJDEN SNELDAMMEN ASPIRANTEN
370.01 De persoonlijke wedstrijden sneldammen voor aspiranten staan open voor
bondsleden van verenigingen die aangesloten zijn bij de GDB, voor zover zij
op 31 december van het jaar waarin het kampioenschap wordt gehouden de
leeftijd van zeventien jaar nog niet hebben bereikt.
ARTIKEL 380 : PERSOONLIJKE WEDSTRIJDEN SNELDAMMEN PUPILLEN.
380.01 De persoonlijke wedstrijden sneldammen voor pupillen staan open voor
bondsleden van verenigingen die aangesloten zijn bij de GDB, voor zover zij
op 31 december van het jaar waarin het kampioenschap wordt gehouden de
leeftijd van veertien jaar nog niet hebben bereikt.
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ARTIKEL 390 : PERSOONLIJKE WEDSTRIJDEN SNELDAMMEN WELPEN
390.01 De persoonlijke wedstrijden sneldammen voor welpen staan open voor
bondsleden van verenigingen die aangesloten zijn bij de GDB, voor zover zij
op 31 december van het jaar waarin het kampioenschap wordt gehouden de
leeftijd van elf jaar nog niet hebben bereikt.
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ARTIKEL 400 : TEAMWEDSTRIJDEN.
Voor alle teamwedstrijden (artikel 410 t/m artikel 490) gelden de volgende bepalingen:
400.02 Als het wedstrijdrooster is vastgesteld, dan kan hier slechts van worden
afgeweken na toestemming van de Provinciale Wedstrijdleider (PWL).
Toestemming wordt slechts bij hoge uitzondering verleend. De PWL mag van
het wedstrijdrooster afwijken als beide teams het verzoeken of als hij het door
omstandigheden noodzakelijk acht.
400.03 Uitstel van wedstrijden is niet mogelijk, tenzij sprake is van overmacht, ter
beoordeling aan de PWL.
400.07 Het is toegestaan om te spelen voor verschillende verenigingen met
uitzondering van het spelen voor verschillende verenigingen die in dezelfde
competitiegroep uitkomen.
400.09 Het is spelers verboden om afspraken te maken over de uitslag of het
partijverloop. Als de betreffende wedstrijdleider van mening is dat er
afspraken zijn gemaakt bij teamwedstrijden, dan krijgen beide teams één
wedstrijdpunt in mindering.
400.12 Als een team een ongerechtigde speler opstelt, dan wordt de partij van die
speler verloren verklaard. Het team krijgt twee wedstrijdpunten in mindering.

400.14 Niet-opkomen van een team zonder toestemming van de PWL wordt bestraft
met een boete van € 25,00. De wedstrijd wordt voor het niet-opgekomen team
verloren verklaard, tenzij de tegenstander bereid is de wedstrijd alsnog te
spelen.
400.15 De wedstrijdgegevens moeten, duidelijk en volledig, binnen 24 uur nadat de
wedstrijd beëindigd is, in het bezit zijn van de PWL, ook als de wedstrijd op
onregelmatige wijze werd beëindigd.
400.16 Te laat insturen van de wedstrijdgegevens wordt bestraft met een boete van
€ 2,50 per dag vertraging.
400.17 De straffen worden opgelegd door het bestuur van de GDB.
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ARTIKEL 405: WEDSTRIJDEN MET NORMAAL TEMPO
De volgende bepalingen gelden voor de Gelderse hoofdklasse, de Gelderse eerste
klasse, de Gelderse tweede klasse, de Gelderse derde klasse en de bekercompetitie
(artikel 410 t/m artikel 420).
405.01 De organisatie en wedstrijdleiding is in handen van de provinciale
wedstrijdleider (PWL), maar kan worden gedelegeerd naar een lid van de
wedstrijdcommissie.
405.02 De thuisvereniging zorgt voor een arbiter, die niet aan de wedstrijd deelneemt.
De arbiter wordt voor het begin van de wedstrijd aan beide teams bekend
gemaakt.
405.03 De arbiter controleert voor het begin van de wedstrijd de identiteit van de
deelnemende spelers. Iedere speler die volgens de Nederlandse wet verplicht
is een geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen, moet op verzoek van de
arbiter een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Voor de toepassing van dit
artikel geldt de ledenkaart tevens als identiteitsbewijs.
405.04 Het ontbreken van een geldig identiteitsbewijs wordt bestraft met een boete
van € 5,00 per ontbrekend identiteitsbewijs, maar alleen indien de betreffende
speler volgens de Nederlandse wet verplicht is een geldig identiteitsbewijs bij
zich te dragen.
405.05 De wedstrijden in de provinciale competitie en de bekercompetitie beginnen
om 19.45 uur.
405.07 Partijen mogen niet worden afgebroken voordat vier speeluren zijn verstreken.
Beide teams hebben afzonderlijk het recht om het tijdstip van afbreken te
bepalen. Het vroegste tijdstip moet voor het begin van de wedstrijd aan de
spelers worden meegedeeld. Wordt er door beide teams niets bepaald over
het tijdstip van afbreken dan kan niet worden afgebroken.
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ARTIKEL 406: COMPETITIEWEDSTRIJDEN MET NORMAAL TEMPO
De volgende bepalingen gelden voor de Gelderse hoofdklasse, de Gelderse eerste
klasse, de Gelderse tweede klasse en de Gelderse derde klasse (artikel 410 t/m 413).
406.01 Met de term ‘provinciale competitie’ wordt gedoeld op de provinciale
hoofdklasse, eerste klasse, tweede klasse en derde klasse.
406.02 De eindstand wordt gebaseerd op het aantal behaalde wedstrijdpunten.
Eindigen meerdere teams op plaatsen waar rechten/plichten aan zijn
verbonden, dan wordt de eindstand bepaald door achtereenvolgens:
 het bordpuntensaldo;
 het resultaat van de onderlinge wedstrijd;
 de eerste winstpartij in de onderlinge wedstrijd, gerekend vanaf het eerste
bord;
 loting.
406.03 In de eerste klasse en de lagere klassen van de provinciale competitie wordt
zo mogelijk gespeeld in drie regionale groepen.
406.04 De aan de NC deelnemende teams kunnen vóór 1 april aangeven dat zij in de
Provinciale competitie (PC) willen uitkomen. Het bestuur bepaalt in welke
klasse het team wordt ingedeeld (in het algemeen de eerste klasse).
406.05 In de competitie kan een deelnemend team met toestemming van het bestuur
van de GDB ook bestaan uit spelers van twee of meer verschillende, met
elkaar samenwerkende verenigingen (‘combinatieteam’). Het combinatieteam
dient voor één van de verenigingen die deelnemen aan de combinatie het
laagst spelende team te zijn.
Leden van de samenwerkende verenigingen zijn gerechtigd om in het
combinatieteam te spelen.
Voor de toepassing van artikel 400.07 van het wedstrijdreglement van de
GDB wordt het combinatieteam gezien als dezelfde vereniging als de
samenwerkende verenigingen.
Artikel 33.3 en 33.5 van het spel en- wedstrijdreglement van de KNDB worden
in de GDB-competitie niet toegepast.
Eventueel kan het bestuur nadere voorwaarden stellen op het gebied van de
invallersregeling of op andere gebieden.
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ARTIKEL 410: TEAMWEDSTRIJDEN – GELDERSE HOOFDKLASSE

410.02 Het aantal teams in de provinciale hoofdklasse bedraagt maximaal twaalf. Er
wordt gespeeld met achttallen.
410.03 De in de Gelderse Hoofdklasse uitkomende teams hebben, behalve bij
degradatie, recht op deelname aan de competitie in het volgende seizoen.
410.04 De winnaar van de Gelderse hoofdklasse is clubkampioen van Gelderland.
Eindigen meerdere teams met hetzelfde aantal wedstrijdpunten op de eerste
plaats dan wordt in afwijking van artikel 406.02 maximaal één enkelrondig
beslissingstoernooi gespeeld. Eindigt dat onbeslist, dan wordt de eindstand
bepaald door achtereenvolgens:
 het bordpuntensaldo;
 het resultaat van de onderlinge competitiewedstrijd;
 het resultaat van de onderlinge beslissingswedstrijd;
 de eerste winstpartij in de onderlinge wedstrijd, gerekend vanaf het eerste
 bord;
 de eerste winstpartij in de onderlinge beslissingswedstrijd, gerekend vanaf
het eerste bord;
 loting.
410.05 De nummers 10 t/m 12 degraderen naar de Gelderse Eerste klasse.
410.06 Wanneer er minder dan drie teams willen promoveren uit de Gelderse Eerste
klasse en/of wanneer teams die niet zijn gedegradeerd uit de Gelderse
Hoofdklasse zich terugtrekken voor het volgende seizoen, worden de
opengevallen plaatsen in de Gelderse Hoofdklasse aangeboden aan
achtereenvolgens de nummers tien, elf en twaalf van de voorbije competitie.
Indien dan nog open plaatsen resteren voor het volgende seizoen besluit het
bestuur of en zo ja op welke wijze deze plaatsen worden opgevuld.
410.07 Het speeltempo in de Gelderse hoofdklasse bedraagt per speler vijfenveertig
minuten basistijd plus één minuut per zet.
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ARTIKEL 411 : TEAMWEDSTRIJDEN - GELDERSE EERSTE KLASSE
411.02 Er wordt zo mogelijk gespeeld in drie regionale groepen van minimaal tien
teams. Bij minder dan acht teams kan de PWL besluiten tot het spelen van
een dubbele competitie. Er wordt gespeeld met zestallen.
411.03 De winnaars van de drie groepen verkrijgen het recht om te promoveren naar
de Gelderse Hoofdklasse. Wanneer van dit recht op promotie geen gebruik
wordt gemaakt gaat dit recht over op het team dat als tweede is geëindigd. De
laagst geklasseerde teams van de drie groepen degraderen naar de Gelderse
Tweede Klasse.
411.04 Het speeltempo in de Gelderse eerste klasse bedraagt per speler anderhalf
uur voor de eerste vijftig zetten, gevolgd door een half uur per vijfentwintig
zetten.
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ARTIKEL 412 : TEAMWEDSTRIJDEN - GELDERSE TWEEDE KLASSE
412.02 Er wordt zo mogelijk gespeeld in drie regionale groepen van tien teams. Bij
minder dan acht teams kan de PWL besluiten tot het spelen van een dubbele
competitie. Er wordt gespeeld met viertallen.
412.03 De winnaars van de drie groepen verkrijgen het recht om te promoveren naar
de Gelderse Eerste klasse. Wanneer van dit recht op promotie geen gebruik
wordt gemaakt gaat dit recht over op het team dat als tweede is geëindigd.
412.04 Het speeltempo in de Gelderse tweede klasse bedraagt per speler anderhalf
uur voor de eerste vijftig zetten, gevolgd door een half uur per vijfentwintig
zetten.
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ARTIKEL 420 : TEAMWEDSTRIJDEN - BEKERCOMPETITIE
420 .01 Ieder jaar wordt bij voldoende belangstelling een bekercompetitie voor
clubviertallen georganiseerd.
420.03 De inschrijving voor de bekercompetitie is vrij. Elke vereniging kan met een
ongelimiteerd aantal teams inschrijven. In de eerste ronde kunnen maximaal
64 teams uitkomen. Zo nodig wordt een voorronde gespeeld die door loting
wordt vastgesteld.
Als 63 teams inschrijven worden 31 wedstrijden vastgesteld en wordt één
team geplaatst voor de tweede ronde. Als 62 teams inschrijven worden 30
wedstrijden vastgesteld en worden twee teams geplaatst voor de tweede
ronde, enz.
Als minder dan 64 teams inschrijven, wordt door loting bepaald welke teams
in de eerste ronde vrij zijn.
420.12 Per ronde plaatsen de winnaars zich voor de volgende ronde. Bij een
gelijkspel wordt een aansluitende sneldamwedstrijd gespeeld, in dezelfde
opstelling, maar met verwisselde kleuren. Brengt ook deze geen beslissing,
dan wordt de beslissing achtereenvolgens verkregen door:
 de eerste winstpartij gerekend vanaf het eerste bord in de gewone
wedstrijd;
 de eerste winstpartij gerekend vanaf het eerste bord in de
sneldamwedstrijd;
 loting.
Het speeltempo in de sneldamwedstrijd bedraagt bij voorkeur vijf minuten plus
vijf seconden per zet (Fischer-systeem) of anders tien minuten per speler per
partij.
420.13 Spelers mogen voor één team uitkomen.
420.14 Spelers, die van twee of meer Gelderse verenigingen lid zijn mogen maar
voor één vereniging in de bekercompetitie uitkomen. De spelers zijn vrij in hun
keuze. De keuze wordt geacht te zijn gemaakt bij het spelen voor één van
beide verenigingen.
420.15 Bij overtreding van de bepalingen van artikel 420.13 en 420.14 wordt de partij
van de ongerechtigde speler verloren verklaard.
420.16 In afwijking van artikel 400.14 kan niet-opkomen van een team zonder
toestemming van de PWL worden bestraft met een boete van maximaal
€ 50,00 plus een schorsing van één seizoen voor de bekercompetitie.
De wedstrijd wordt voor het niet-opgekomen team verloren verklaard, tenzij de
tegenstander bereid is de wedstrijd alsnog te spelen.
Een schorsing houdt in dat de vereniging in het seizoen waarin de schorsing
van kracht is één team minder mag inschrijven voor de bekercompetitie dan
het aantal teams waarmee zij in het jaar voorafgaand aan de schorsing
deelnam aan de bekercompetitie.
Deze sancties kunnen deels of geheel voorwaardelijk worden opgelegd.
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420.20 Minimaal één team promoveert naar de bekercompetitie van de KNDB. Dat
recht komt toe aan de winnaar van de bekercompetitie van het vorige seizoen.
Als meer plaatsen door de KNDB worden toegewezen, bepaalt de eindstand
welke teams aan de KNDB-bekercompetitie mogen deelnemen: eerst de
verliezende finalist, daarna de verliezende halve finalisten, daarna de
verliezende kwartfinalisten etc.
Het onderscheid tussen de plaatsen 3 en 4 en de plaatsen 5 t/m 8 etc. wordt
bepaald door achtereenvolgens:
 het aantal behaalde bordpunten in de laatste gewone wedstrijd van de
betreffende teams;
 indien de laatste gewone wedstrijd van de betreffende teams een
gelijkspel was: het aantal behaalde bordpunten in de laatste
sneldamwedstrijd van de betreffende teams;
 de positie in de eindstand van het toernooi van de tegenstander door wie
men is uitgeschakeld.
Bij de bepaling van de positie in de eindstand van het toernooi van de
tegenstander door wie men is uitgeschakeld worden zo nodig de in dit artikel
opgenomen criteria toegepast.
420.21 Het speeltempo in de bekercompetitie bedraagt per speler anderhalf uur voor
de eerste vijftig zetten, gevolgd door een half uur per vijfentwintig zetten.
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ARTIKEL 430 : TEAMWEDSTRIJDEN - SNELDAMMEN VOOR TEAMS
430.01 Ieder jaar wordt bij voldoende belangstelling een sneldamcompetitie voor
clubteams georganiseerd. De organisatie en wedstrijdleiding is in handen van
de provinciale wedstrijdleider (PWL).
430.03 Er wordt gespeeld in de hoofdklasse, eerste en tweede klasse.
430.04 Een team bestaat uit vier spelers.
430.05 De verenigingen zijn vrij in het samenstellen van hun teams. Er is geen
verband met de bondscompetitie. Spelers mogen alleen uitkomen voor een
vereniging waarvoor zij opgegeven zijn bij de KNDB. Een speler kan op een
speelavond maar voor één team uitkomen. De keuze wordt geacht te zijn
gemaakt bij het spelen voor een team.
430.06 De teamopstelling wordt aan het begin van de dag of avond doorgegeven aan
de wedstrijdleider en kan vervolgens niet meer worden gewijzigd.
430.07 De bedenktijd bedraagt tien minuten per speler per partij. De bedenktijd kan
bij arbitrage met twee minuten per speler worden verlengd. Indien met
elektronische klokken wordt gespeeld, bedraagt de bedenktijd vijf minuten
plus vijf seconden per zet (Fischer-systeem). De mogelijkheid van arbitrage
vervalt.
430.08 Bij gelijk eindigen op plaatsen waar rechten plichten (kampioenschap,
promotie, degradatie) aan zijn verbonden, wordt de eindstand
achtereenvolgens bepaald door:
 de weerstandspunten;
 het bordpuntensaldo;
 de SB-punten;
 het aantal bordpunten;
 de uitslag van de onderlinge wedstrijd;
 de eerste winstpartij in deze onderlinge wedstrijd, gerekend vanaf bord 1;
 loting.

430.09 Niet-opkomen van een team zonder toestemming van de PWL wordt bestraft
met een boete van 25,00 euro en schorsing van het betreffende team (dus
niet van de vereniging) voor één seizoen voor de sneldamcompetitie.voor
teams.
430.10 De straffen worden opgelegd door het provinciaal bestuur.
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ARTIKEL 440 : TEAMWEDSTRIJDEN - ASPIRANTENVIERTALLEN
440.01 De organisatie en wedstrijdleiding is in handen van de provinciale jeugdleider
(PJL).
440.02 De aspirantenviertallencompetitie staat open voor alle teams van verenigingen
die aangesloten zijn bij de GDB. In een team mogen aspiranten en pupillen
spelen. Dit betreft spelers die op 31 december van het jaar waarin het
kampioenschap eindigt de leeftijd van zeventien jaar nog niet hebben bereikt,
maar al wel de leeftijd van elf jaar hebben bereikt.
440.03 De aspirantenviertallencompetitie bestaat uit één toernooi.
440.04 Alle teams spelen één keer tegen elkaar, tenzij het aantal deelnemende
teams te groot is, ter beoordeling aan de PJL. In dat geval wordt het toernooi
gespeeld volgens het Zwitsers systeem.
440.05 De arbiter controleert voor begin van de wedstrijd de ledenkaarten van de
deelnemende spelers. Iedere speler moet op verzoek van de arbiter een
geldige ledenkaart kunnen tonen.
440.06 Het speeltempo wordt vastgesteld door de PJL en bedraagt minimaal dertig
minuten en maximaal zestig minuten per speler per partij.
440.07 De eindstand van het toernooi wordt achtereenvolgens bepaald door:
1. aantal punten;
2. aantal bordpunten;
3. resultaat van de onderlinge wedstrijd;
4. eerste winstpartij vanaf het eerste bord;
5. sneldammen in dezelfde opstelling, met 10 minuten per speler per partij
6. loting.
440.08 Vanuit het PK promoveert minimaal één team naar de Halve Finale
Kampioenschap van Nederland.
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ARTIKEL 450 : TEAMWEDSTRIJDEN - PUPILLENVIERTALLEN
450.01 De organisatie en wedstrijdleiding is in handen van de provinciale jeugdleider
(PJL).
450.02 De pupillenviertallencompetitie staat open voor alle teams van verenigingen
die aangesloten zijn bij de GDB. In een team mogen pupillen en welpen
spelen. Dit betreft spelers die op 31 december van het jaar waarin het
kampioenschap eindigt de leeftijd van veertien nog niet hebben bereikt.
450.03 De pupillenviertallencompetitie bestaat uit één toernooi.
450.04 Alle teams spelen één keer tegen elkaar, tenzij het aantal deelnemende
teams te groot is, ter beoordeling aan de PJL. In dat geval wordt het toernooi
gespeeld volgens het Zwitsers systeem.
450.05 De arbiter controleert voor begin van de wedstrijd de ledenkaarten van de
deelnemende spelers. Iedere speler moet op verzoek van de arbiter een
geldige ledenkaart kunnen tonen.
450.06 Het speeltempo wordt vastgesteld door de PJL en bedraagt minimaal dertig
minuten en maximaal zestig minuten per speler per partij.
450.07 De eindstand van het toernooi wordt achtereenvolgens bepaald door:
1. aantal punten;
2. aantal bordpunten;
3. resultaat van de onderlinge wedstrijd;
4. eerste winstpartij vanaf het eerste bord;
5. sneldammen in dezelfde opstelling, met 10 minuten per speler per partij
6. loting.
450.08 Vanuit het PK promoveert minimaal één team naar de Halve Finale
Kampioenschap van Nederland.
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ARTIKEL 460 : TEAMWEDSTRIJDEN - SCHOOLVIERTALLEN
VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW
460.01 De organisatie en wedstrijdleiding is in handen van de provinciale jeugdleider
(PJL).
460.02 De competitie voor schoolviertallen van het voortgezet onderwijs bovenbouw
staat open voor alle teams van scholen voor voortgezet onderwijs in
Gelderland.
Een team moet bestaan uit leerlingen van één school.
460.03 De competitie voor schoolviertallen van het voortgezet onderwijs bovenbouw
bestaat uit één toernooi en wordt gespeeld op één dag.
460.04 Alle teams spelen één keer tegen elkaar, tenzij het aantal deelnemende
teams te groot is, ter beoordeling aan de PJL. In dat geval wordt het toernooi
gespeeld volgens het Zwitsers systeem.
460.05 Het speeltempo wordt vastgesteld door de PJL en bedraagt minimaal dertig
minuten en maximaal zestig minuten per speler per partij.
460.06 De eindstand van het toernooi wordt achtereenvolgens bepaald door:
 aantal wedstrijdpunten;
 (bij Zwitsers systeem): aantal weerstandspunten;
 aantal bordpunten;
 resultaat van de onderlinge wedstrijd;
 eerste winstpartij vanaf het eerste bord;
 sneldammen in dezelfde opstelling, met tien minuten per speler per partij;
 loting.
460.07 Vanuit het PK promoveert minimaal één team naar de Halve Finale van het
Kampioenschap van Nederland.
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ARTIKEL 470 : TEAMWEDSTRIJDEN - SCHOOLVIERTALLEN
VOORTGEZET ONDERWIJS BRUGKLASSEN
470.01 De organisatie en wedstrijdleiding is in handen van de provinciale jeugdleider
(PJL).
470.02 De competitie voor schoolviertallen van het voortgezet onderwijs bovenbouw
staat open voor alle teams van scholen voor voortgezet onderwijs in
Gelderland.
Een team moet bestaan uit leerlingen van één school.
In een team mogen alleen leerlingen uit de eerste twee leerjaren worden
opgesteld.
470.03 De competitie voor schoolviertallen van het voortgezet onderwijs bovenbouw
bestaat uit één toernooi en wordt gespeeld op één dag.
470.04 Alle teams spelen één keer tegen elkaar, tenzij het aantal deelnemende
teams te groot is, ter beoordeling aan de PJL. In dat geval wordt het toernooi
gespeeld volgens het Zwitsers systeem.
470.05 Het speeltempo wordt vastgesteld door de PJL en bedraagt minimaal dertig
minuten en maximaal zestig minuten per speler per partij.
470.06 De eindstand van het toernooi wordt achtereenvolgens bepaald door:
 aantal wedstrijdpunten;
 (bij Zwitsers systeem): aantal weerstandspunten;
 aantal bordpunten;
 resultaat van de onderlinge wedstrijd;
 eerste winstpartij vanaf het eerste bord;
 sneldammen in dezelfde opstelling, met tien minuten per speler per partij;
 loting.
470.07 Vanuit het PK promoveert minimaal één team naar de Halve Finale van het
Kampioenschap van Nederland.
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ARTIKEL 480 : TEAMWEDSTRIJDEN - SCHOOLVIERTALLEN
BASISONDERWIJS PUPILLEN
480.01 De competitie voor schoolviertallen van het basisonderwijs pupillen staat open
voor alle scholen voor basisonderwijs in Gelderland.
Een team moet bestaan uit leerlingen van één school.
480.02 De competitie voor schoolviertallen van het basisonderwijs pupillen wordt
achtereenvolgens verdeeld in:
a) regionale voorronde (RV);
b) regionale finale (RF);
c) provinciaal kampioenschap (PK).
Regionale voorronde
480.03 De organisatie en wedstrijdleiding is in handen van de provinciale jeugdleider
(PJL). Deze kan dit delegeren naar een lid van de jeugdcommissie.
480.04 Per regio wordt de vorm bepaald waarin de RV wordt georganiseerd.
Regionale finale
480.05 De organisatie en wedstrijdleiding is in handen van de provinciale jeugdleider
(PJL). Deze kan dit delegeren naar een lid van de jeugdcommissie.
480.06 Per regio wordt de vorm bepaald waarin de RF wordt georganiseerd.
480.07 Per regio promoveren zes teams naar het PK.
Provinciaal Kampioenschap
480.08 De organisatie en wedstrijdleiding is in handen van de provinciale jeugdleider
(PJL).
480.09 Het PK wordt op één dag gespeeld. Uitstel van wedstrijden is niet mogelijk.
480.10 Het aantal deelnemende teams aan het PK bedraagt maximaal achttien.
480.11 Het toernooi wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem. Er worden zeven
ronden gespeeld.
480.12 Het speeltempo bedraagt twintig minuten per speler per partij. De bedenktijd
kan bij arbitrage met twee minuten worden verlengd.
480.13 De eindstand van het toernooi wordt achtereenvolgens bepaald door:
 aantal wedstrijdpunten;
 (bij Zwitsers systeem): aantal weerstandspunten;
 aantal bordpunten;
 resultaat van de onderlinge wedstrijd;
 eerste winstpartij vanaf het eerste bord;
 sneldammen in dezelfde opstelling, met tien minuten per speler per partij.
480.14 Vanuit het PK promoveert minimaal één team naar de Halve Finale van het
Kampioenschap van Nederland.
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ARTIKEL 490 : TEAMWEDSTRIJDEN - SCHOOLVIERTALLEN
BASISONDERWIJS WELPEN
490.01 De competitie voor schoolviertallen van het basisonderwijs welpen staat open
voor alle scholen voor basisonderwijs in Gelderland.
Een team moet bestaan uit leerlingen van één school. Een team moet
bestaan uit leerlingen uit de groepen één t/m zes van één school.
490.02 De competitie voor schoolviertallen van het basisonderwijs welpen wordt
achtereenvolgens verdeeld in:
a) regionale voorronde (RV);
b) regionale finale (RF);
c) provinciaal kampioenschap (PK).
Regionale voorronde
490.03 De organisatie en wedstrijdleiding is in handen van de provinciale jeugdleider
(PJL). Deze kan dit delegeren naar een lid van de jeugdcommissie.
490.04 Per regio wordt de vorm bepaald waarin de RV wordt georganiseerd.
Regionale finale
490.05 De organisatie en wedstrijdleiding is in handen van de provinciale jeugdleider
(PJL). Deze kan dit delegeren naar een lid van de jeugdcommissie.
490.06 Per regio wordt de vorm bepaald waarin de RF wordt georganiseerd.
490.07 Per regio promoveren zes teams naar het PK.
Provinciaal Kampioenschap
490.08 De organisatie en wedstrijdleiding is in handen van de provinciale jeugdleider
(PJL).
490.09 Het PK wordt op één dag gespeeld. Uitstel van wedstrijden is niet mogelijk.
490.10 Het aantal deelnemende teams aan het PK bedraagt maximaal achttien.
490.11 Het toernooi wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem. Er worden zeven
ronden gespeeld.
490.12 Het speeltempo bedraagt twintig minuten per speler per partij. De bedenktijd
kan bij arbitrage met twee minuten worden verlengd.
490.13 De eindstand van het toernooi wordt achtereenvolgens bepaald door:
 aantal wedstrijdpunten;
 (bij Zwitsers systeem): aantal weerstandspunten;
 aantal bordpunten;
 resultaat van de onderlinge wedstrijd;
 eerste winstpartij vanaf het eerste bord;
 sneldammen in dezelfde opstelling, met tien minuten per speler per partij;
 loting.
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490.14 Vanuit het PK promoveert minimaal één team naar de Halve Finale van het
Kampioenschap van Nederland.
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ARTIKEL 500 : PROTESTEN
500.01 Tenzij anders is beslist in het Wedstrijdreglement van de GDB, is de regeling
omtrent protesten uit het Spel- en Wedstrijdreglement van de KNDB van
toepassing.
500.02 De gang van zaken bij een protest tegen een beslissing die betrekking heeft
op een toernooi of wedstrijd van de Gelderse Dambond is als volgt:
 het protest moet ingediend worden bij de secretaris van de Gelderse
Protestcommissie, onder gelijktijdige overmaking van 25,00 euro
protestgeld;
 de gang van zaken die leidt tot de uitspraak van de Gelderse
Protestcommissie is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de
GDB;
 tegen een uitspraak van de Gelderse Protestcommissie kan in beroep
worden gegaan bij de protestcommissie van de KNDB.
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