
Door corona veroorzaakte afwijkingen van het competitiereglement en bekerreglement. 
 

1 Door net als de KNSB te beloven dat teams die zich vanwege het virus terugtrekken hun 
plaats in hun huidige klasse behouden en veel teams daarvan gebruik maken, kan niet 
geheel voldaan worden aan de artikelen 5 en 6 van het competitiereglement.  
Er wordt nu gewerkt met twee eerste klassen van acht teams, één tweede klasse van acht 
teams en twee derde klassen van vijf teams. 

2 Ook het kampioenschap van de HSB en de promotie- en degradatieregeling wijkt af van 
wat beschreven is in de artikelen 11 en 12 van het reglement. 
Het kampioenschap wordt beslist in een wedstrijd tussen de kampioenen van de eerste 
klassen. Als deze wedstrijd gelijk eindigt, wordt het resultaat bepaald door het resultaat 
aan de eerste zes respectievelijk vier en twee borden. Als dit geen beslissing oplevert 
wordt geloot. De als bovenste twee geëindigde teams van de tweede klasse promoveren 
net als de kampioenen van de derde klassen. De onderste teams van de eerste klasse en 
de laagste twee teams van de tweede klasse degraderen 

3 Als door maatregelen van de regering een speelzaal eerder dan gebruikelijk verlaten moet 
worden bijv. om 22:00u, kan het noodzakelijk zijn een korter speeltempo te hanteren. De 
begintijd mag dan niet later zijn dan 19:30u. De bedenktijd kan dan 1:00u met 10 sec. per 
zet bedragen. De thuisclub neemt vooraf contact op met de tegenstanders. 

4 Op de Algemene Vergadering is afgesproken dat elke vereniging zijn coronaprotocol op de 
eigen site zet, zodat de bezoekende vereniging kan zien, wat er aan maatregelen verwacht 
kan worden. 

5 Omdat er nu geen klassen zijn met een gemiddelde rating >1900, is de standaard minimum 
speelduur voor ratingverwerking 1:20u met 10 sec per zet. Er is dus speelruimte als de 
speelzaal vroeger dan normaal verlaten moet worden. 

6 Omdat er verenigingen alleen aan de bekerwedstrijd meedoen, vervalt voor die 
verenigingen artikel 8.2 van het bekerreglement. Wel geldt dat basisspelers of invallers van 
andere verenigingen niet voor de verenigingen uit de vorige zin speelgerechtigd zijn. 


