
Uitspraak van de SGA-Protestcommissie 
 
Inzake een protest van Chaturanga tegen een beslissing van de Competitieleider (CL) van de SGA (zie 
bijlage 1). 
 
 
Tijdslijn: 
 
Op 28 januari 2020 is in de 1e Klasse A de competitiewedstrijd Caïssa 4 tegen Chaturanga 1 gespeeld. 
Op 29 januari 2020 dient Caïssa 4 een protest in bij de Competitieleider (CL) van de SGA. 
Op dezelfde datum wijst de CL het protest toe. 
Op 1 februari 2020 dient Chaturanga een protest in tegen de beslissing van de CL bij de 
Protestcommissie. 
 
waarmee aan de vereisten van termijnen, genoemd in de artikelen 31 en 33 van het 
competitiereglement is voldaan. 
 
Wij, de protestcommissie, zijn bevoegd om over dit geschil een uitspraak te doen. 
 
Het geschil: 
 
Caïssa is van mening dat de op bord 1 opgestelde speler van Chaturanga niet speelgerechtigd was op 
grond van artikel 9, omdat deze speler met een rating van 2171 75+ ratingpunten heeft t.o.v. de 
hoogste ratinghouder van het team met een rating van 2064. 
 
Uitspraak van CL: 
 
Deelt de mening van Caïssa, wijst het protest toe en verklaart de uitslag van bord 1 reglementair 
verloren voor Chaturanga. Aanvankelijk is de CL van mening dat de op bord 1 opgestelde speler (ook) 
nog niet op tijd als lid door Chaturanga was aangemeld doch dit bleek, door een onjuiste 
naamsvermelding op het wedstrijdformulier, een vergissing. De CL legt Chaturanga geen boete (€ 5) 
op volgens artikel 30 lid 4. 
 
Overwegingen van de protestcommissie: 
 
Volgens artikel 9 van het Competitiereglement (zie www.sgaschaken.nl/competitie/reglement/) is 
een reservespeler, nieuwe leden worden daarmee gelijkgesteld,  speelgerechtigd als zijn rating niet 
hoger is dan 75+ van de hoogste ratinghouder in het team waarin wordt ingevallen.  
Voor de competitie 2019-2020 is de rating van 1 augustus 2019 bepalend.  
Met een rating van 2171 heeft de op bord 1 opgestelde speler van Chaturanga 107 ratingpunten 
meer dan de 2064 van de hoogste ratinghouder van het team.  
 
De bezwaren van Chaturanga over de informatie betreffende de wijzigingen in het 
competitiereglement snijden geen hout. Tijdens de ALV-vergadering van 5 juni 2019 stonden deze 
wijzigingen, waaronder artikel 9, op de agenda. De voorzitter van Chaturanga nam deel aan deze 
vergadering. Het gewijzigde reglement stond kort daarna op de website van de SGA. Daarnaast heeft 
de CL de wedstrijdleiders van de verenigingen voorbeeldig geïnformeerd over de belangrijkste 
wijzigingen (zie bijlage 2). 
 
 
 
 

http://www.sgaschaken.nl/competitie/reglement/


Besluit: 
 
De Protestcommissie heeft om bovenstaande redenen besloten het protest van Chaturanga af te 
wijzen en de beslissing van de CL van 29 januari 2020 te handhaven. Daarmee blijft de uitslag van de 
wedstrijd Caïssa 4 – Chaturanga 1 4,5 – 3,5. 
 
Kanttekening 
 
De Protestcommissie is unaniem tot dit besluit gekomen omdat artikel 9 van het 
Competitiereglement duidelijk is over dit geval.  
Daarbij vraagt de commissie zich wel af of de ALV het onderhavige geval voor ogen heeft gehad.  
De uitzondering voor de Hoofdklasse zou naar onze mening ook voor alle 1e teams in de lagere 
klassen moeten gelden. Zulks wordt ook toegepast bij o.a. de KNSB. 
 
Heemstede, 16 februari 2020 
 
De Protestcommissie: 
Fred Bergen, voorzitter 
 
P.S. Uit privacyoverwegingen is de tekst van deze uitspraak geanonimiseerd 


