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Vastgesteld als uitvoeringsbesluit door bestuur NGoB op 30 mei 2020.
Bekrachtigt door de Algemene Vergadering op 16 augustus 2020

1. Bekendmaking en deelname
1.1. De Nederlandse Go Bond (NGoB) organiseert jaarlijks het Nederlands Kampioenschap (NK) jeugd. De NGoB wijst
daartoe een toernooidirecteur aan die verantwoordelijk is voor de feitelijke organisatie, zoals de locatie,
speelmateriaal en de aanwezigheid van een gekwalificeerde scheidsrechter. De toernooidirecteur kan taken
delegeren aan derden, bijvoorbeeld voor het wedstrijdleiderschap.
1.2. Het NK jeugd staat open voor go-spelers die voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) jeugdlid zijn van de NGoB en op het ogenblik van aanmelding contributie betaald hebben;
b) de Nederlandse nationaliteit hebben of op het moment van inschrijving aantoonbaar minimaal twee jaar
woonachtig in Nederland zijn;
c) op 1 januari van het jaar waarop het NK gespeeld wordt jonger dan 20 jaar zijn;
d) zelfstandig een partij go op een 19x19 bord kunnen spelen.
1.3. Het NK jeugd wordt via de website van de NGoB aangekondigd. Alle jeugdleden die in de afgelopen drie jaar
hebben deelgenomen aan het NK jeugd ontvangen voor aanvang een uitnodiging om weer deel te nemen. De
uitnodiging vermeldt behalve plaats, datum en tijdstip, ook de wijze van inschrijving.
1.4. Alle deelnemers dienen uiterlijk op het door de toernooidirecteur vastgestelde tijdstip, en op de door de
toernooidirecteur vastgestelde wijze, hun deelname te hebben bevestigd.
1.5. Het NK jeugd bestaat uit 3 klassen: het NK jeugd tot 12j, tot 16j en tot 20j. De peildatum voor in welke klasse de
speler mag deelnemen is 1 september van het jaar waarin het NK jeugd wordt gespeeld voor onder 12j en onder
16j. De peildatum is 1 januari voor onder 20j. Wordt de deelnemer op 1 september 12 of 16 jaar dan mag de
deelnemer nog net meedoen aan resp. het NK jeugd tot 12j of NK jeugd tot 16j. Wordt de deelnemer op 1
januari 20 jaar dan mag de deelnemer nog net meedoen aan het NK jeugd tot 20j.

2. Regels
2.1. Er wordt met de Japanse regels gespeeld. Daarnaast zijn de volgende spelregels van toepassing:
a) Wit krijgt 6.5 komi.
b) In principe worden 3 gescheiden toernooien gespeeld voor de leeftijdsklassen. Omdat de NGoB van mening is
dat er sprake moet zijn van een serieuze prestatie om Nederlands Kampioen te worden, geldt dat de groepen
jonger dan 16j en jonger dan 20j samengevoegd kunnen worden als het aantal deelnemers in één van de
groepen kleiner is dan 4 en de grootte van de andere groep dit toelaat. Als het aantal deelnemers in 2 groepen
kleiner is dan 4 kunnen alle groepen worden samengevoegd tot 1 groep.
c) Bedenktijd wordt door de toernooidirecteur bepaald, afhankelijk van het aantal deelnemers en aantal dagen
waarin het toernooi gespeeld wordt. De minimale en maximale bedenktijd per klasse per persoon zijn als volgt:
- tot 12j: minimaal 20 minuten, maximaal 60 minuten met 20 seconden byo-yomi
- tot 16j: minimaal 30 minuten, maximaal 60 minuten met 30 seconden byo-yomi
- tot 20j: minimaal 30 minuten, maximaal 90 minuten met 30 seconden byo-yomi
2.2. De scheidsrechter beslist in gevallen van onenigheid als de deelnemers onderling niet tot overeenstemming
komen.

3. Kampioen
3.1. De kampioen per klasse wordt als volgt bepaald:
a) Bij 1 deelnemend lid is dat lid kampioen.
b) Bij 2 deelnemende leden wordt een tweekamp gespeeld (indien het niet mogelijk is klassen samen te voegen).
Winnaar is het lid, dat het eerst twee punten heeft.
c) Bij 3 of 4 deelnemende leden: een enkele competitie bepaalt de winnaar (indien het niet mogelijk is klassen
samen te voegen). Eindigen twee deelnemers op de eerste plaats, dan wordt een extra beslissingspartij
gespeeld. d) Bij 5 of meer deelnemende leden: naar keuze van de toernooidirecteur kan er worden gespeeld:
- een toernooi volgens het Zwitsers Systeem;
- een enkel competitietoernooi;
- een knock-out-toernooi, mits daaruit tenminste vier leden voortkomen die in een enkele competitie de
kampioen bepalen.
e) Zijn er geen inschrijvingen, dan is er geen kampioen.
f) Indien door deelnemers uit meerdere klassen in één toernooi wordt gespeeld is de speler die het hoogst
eindigt van de deelnemers in zijn/haar klasse kampioen.
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3.2. Plaatsen worden vastgesteld overeenkomstig het wedstrijdreglement van het NK:
Een 1e plaats dient altijd op bordpunten te worden beslist, behalve als 2 of 3 leeftijdsgroepen in één toernooi
spelen (er worden dan 2 of 3 kampioenen in 1 toernooi bepaald).
De overige plaatsen worden eerst op bordpunten en vervolgens op weerstandspunten beslist.
Bij gelijke SOS wordt het prijzengeld gedeeld.
Bij verdeling van het prijzengeld is de penningmeester gerechtigd de gedeelde bedragen af te ronden.

4. Ouders en begeleiders
4.1. Ouders en deelnemers horen de aanwijzingen van de toernooileiding op te volgen. Deelname aan het toernooi is
voor de deelnemers een hele opgave; voor de ouders van de jongere deelnemers is het vaak een emotionele
beproeving. De neiging om goedbedoelde aanwijzingen te geven of je op een andere manier met de partij van je
kind te bemoeien is groot. De toernooileiding kan de ouders dus verzoeken om buiten de toernooizaal te blijven
tijdens het spelen van een rond. In de zaal is voldoende toezicht en als het nodig is worden de ouders of
begeleiders ingeschakeld.

5. Uitzending EK jeugd
5.1. De winnaar van een klasse wordt uitgenodigd om in de klasse aan het EK jeugd deel te nemen, mits de speler
een Europese nationaliteit heeft. Mocht de deelnemer die bovenaan staat om welke reden dan ook afzien van
deelname, dan wordt de tweede geëindigde deelnemer uitgenodigd, enzovoorts. De bond subsidieert (een deel
van) deelname aan het EK jeugd. Indien een speler geen Europese nationaliteit heeft kan hij/zij niet worden
uitgezonden naar het EK jeugd.
5.2. Indien een lid wordt uitgezonden door de NGoB naar het EK jeugd is het Uitzendreglement NGoB van kracht (te
vinden op de website van de NGoB).
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