Reglement Jeugdschaak Nikei Gistel
1. Jeugdschaak wordt georganiseerd ter promotie van het schaken bij de jongeren en wordt gegeven
via de stappenmethode. Het afsluiten van elke stap wordt gedaan met het examen. Om te slagen
dient 60% te worden gehaald of deliberatie door de lesgevers.
Stap 1 tem stap 4 wordt aangeboden. Alle stappen bestaan uit meerdere jaren behalve stap 1 die in
één jaar wordt gegeven.
2. De lessen vinden plaats zondagmorgen van 10h tot 12h in Cultureel Centrum Oud Stadhuis,
Hoogstraat 1, 8470 Gistel.
a. Er wordt gevraagd om 9.55h aanwezig te zijn
b. Vanaf de aanwezigheid tot stipt 12h vallen de jongeren onder de verantwoordelijkheid van
de jeugdschaak. Zij mogen tijdens deze uren de site niet onbegeleid verlaten.
c. De lessen worden in principe onderbroken voor een pauze van ongeveer 15’.
d. Tijdens de pauze bestaat de mogelijkheid om water of frisdrank te kopen aan 1 euro. Dit is
niet verplicht. Het staat ieder vrij om zelf water mee te brengen.
3. Tijdens het lesjaar wordt er een jeugdschaaktornooi georganiseerd voor de stappen 2, 3 en 4. Op
het einde van het lesjaar wordt er voor stap 1 een apart tornooi georganiseerd. Ook is er het
familieschaaktornooi waar iedereen mag aan deelnemen behalve de spelers van reeks 1 en 2.
4. Deelname aan externe tornooien zal tijdig worden gecommuniceerd. Vervoer en inschrijving wordt
geregeld met de ouders.
Zijn inbegrepen in het lidgeld: West Vlaams jeugdkampioenschap (stap 2, 3 en 4) en 1 mei tornooi
te Aalter (stap 1, 2, 3 en 4). Het Kersttornooi in Brugge en het criterium tornooi van Landegem
worden beiden begeleid (stap ‘1’, 2, 3 en 4)
5. De kalender 2018-2019, elke zondag met start op 2 sept tem. 31 mei. Pas op de lessen starten pas
op 23 september. Onderstaande dagen is er geen les:
a. okt: 14, 21
b. nov: 4, 11
c. dec: 30
d. jan: 6
e. mrt: 3,
f. De lesdagen van april en mei staan nog niet vast en worden tijdig gecommuniceerd.
De kalender kan altijd geraadpleegd worden of de website van de schaakclub: www.schaakgistel.be
.
Kan je niet komen, laat het weten via jeugdschaakgistel@gmail.com
6. De waarden die worden uitgedragen door Nikei Gistel zijn:
Fairplay
Respect voor mede-, tegenspelers, materiaal, lesgevers,...
Er wordt gevraagd:
Te helpen met klaarzetten en opruimen
Zich rustig te gedragen, schaken is een denksport
Zich niet te bemoeien met andere partijen
Wie zich niet houdt aan deze waarden kan uit de schaakkring worden gezet.
Het belangrijkste aan het schaken is dat ieder zich amuseert

