Oslo, september 2014

NIF-prosessen: en gjennomgang av barneidrettsreglene

1. Bakgrunn

Hvis norsk sjakk1 blir et særforbund i Norges Idrettsforbund, vil Idrettens
Barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett komme til anvendelse. Disse kan
finnes på:
http://www.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/Sider/rettigheter_bestemm
elser.aspx

2. Formelle rammer
Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år
(barnespillere). Bestemmelsene er absolutte regler som skal overholdes, etterleves og
håndheves.
3. Forkortelser
a. BIR: Barneidrettsreglene
b. Barnespillere: barn til og med det året de fyller 12 år, som er medlemmer av
norsk sjakk
4. Barneidrettsreglene anvendt på barnesjakk-turneringer
I kongressnotatets pkt 2.3 foretas en gjennomgang av BIR og konsekvenser for
nåværende sjakkturneringer. Høsten 2014 har NIF og NSF/USF hatt ytterligere møter for
å avklare visse spørsmål. Et sammendrag basert på utfallet av disse diskusjonene gjengis
under, med referanse til kongressnotatets pkt-inndeling. Se også vedlagte tabell:
Barnesjakken – turnering for turnering.
a. Utgangspunkt – det følgende gjelder for alle delpunkter i pkt 4b under:
i. Reglene gjelder fra det året barn fyller 6 år. Barn under 6 år skal ikke delta
i arrangementer
ii. Fra og med det året barnet fyller 6 år til og med det året hun fyller 10 år
kan han/hun kun delta innen egen krets. Det skal ikke forekomme
rangerte resultatlister, men derimot er f.eks. alfabetiske lister med
angivelse av oppnådd antall poeng ok. Premiering skal være lik til alle
iii. 11-12 år: barnespilleren kan konkurrere også utenlands (begrenset til
Norden og Nord-kalotten), i åpne arrangement uten krav til kvalifisering.
Det kan nå benyttes resultatlister rangert etter poeng.
b. Overordnede avklaringer
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i. De momenter som nevnes i det følgende anses som de sentrale
usikkerhetspunktene, og har derfor blitt gjennomgått og avklart med NIFs
BIR-eksperter. En oppdatering av norsk sjakks ulike turneringsreglementer
vil således måtte ta hensyn til disse momentene. Det vil kunne oppstå
behov for ytterligere avklaringer, noe som må håndteres etter hvert som
det oppstår. Den diskusjon norsk sjakk nå tar bør ikke bli en øvelse i
ønsker og krav om ytterligere detaljavklaringer, men heller en prinsipiell
diskusjon og stillingstagen på basis av de overordnede linjer som nå er
trukket opp.
ii. Rating
1. Partier av barnespillere kan rates
2. Det skal ikke foretas rangerte offentliggjøringer av barnespilleres
rating
iii. Spill mot voksne
1. Barnespillere kan spille mot voksne i de turneringer de ellers kan
delta i, f.eks lokale NGP-turneringer og klubbturneringer
2. Barnespillere under 11 år skal ikke tas med i den ordinære
resultatlisten fra disse turneringene (se forrige punkt), og er
således ikke en del av denne. Disse barnespillerne kan istedenfor
inngå på en egen liste, ikke sortert etter poeng, men f.eks.
alfabetisk, og hvis ønskelig med angivelse av oppnådd antall poeng
iv. Spill på internett
Barnespillere kan fritt spille sjakk på internett, inklusive å delta i
turneringer der
v. Monrad
Det er både mulig og ønskelig å benytte Monrad turneringsoppsett for
turneringer der barnespillere deltar
vi. Kretsdefinisjon
Det enkelte særforbund avklarer selv sin kretsdefinisjon
vii. Lagturneringer/Seriesjakk
Barnespillere kan ikke delta i lagturneringer av typen seriesjakk
viii. Skoleturneringer
1. Norsk sjakk kan ikke selv stå som arrangør av skoleturneringer for
barnespillere (f.eks. NM for barneskolelag)
2. Barnespillere kan allikevel delta i slike skoleturneringer
3. Tillitsvalgte i norsk sjakk kan som privatpersoner bistå arrangør av
slike skoleturneringer med arrangementene
ix. Landsturneringen
Barnespillere kan delta i Landsturneringen
x. NM Ungdom, NM Ungdomslag, Jente-NM
Barnespillere kan delta i disse arrangementene, men det kan ikke kåres
mestere i barnespillernes aldersgrupper, resultatlistene skal ikke rangeres,
og premiering skal være lik for alle
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xi. Åpne turneringer uten krav til kvalifisering i Norden og Nordkalotten
Barnespillere kan ihht BIR delta i slike turneringer fra det året de fyller 11
år. Eksempel: Politiken Cup, Danmark
xii. EM, VM
Barnespillere kan ikke delta
c. Samlet vurdering
Gjennom anvendelse av 4.a og 4.b over vil norsk sjakk ha tilpasset seg NIFs
barneidrettsregler Det viser seg at mye vil kunne fortsette som i dag, jfr listen
over, mens sjakken på noen områder vil måtte tilpasse seg for å komme i takt
med vår tids standarder og normer ellers i samfunnet, og det verdigrunnlag og de
«barnerettigheter» som NIFs regler bygger på. Dette er relevante
problemstillinger, ikke minst i en tid der sjakken i økende grad blir gjenstand for
interesse og kritisk vurdering fra samfunnet for øvrig.
d. Konsekvenser for de enkelte turneringer
Se vedlegg med tabell for ulike turneringsformer
5. Avsluttende merknader
Barneidrettsreglene er en flaggsak for Norges største folkebevegelse – Idretten. De
reflekterer holdninger til barns oppvekst og rettigheter som gjenspeiler det som
samfunnet ellers står for.
Norsk sjakk har over tid utviklet sin egen måte å la barn bedrive sin sjakkinteresse på, og
i mange tilfeller har man vært mer villige til å innføre konkurranser, individuell
premiering, rangeringer, mesterkåringer og kvalifiseringer selv for de yngste enn det
f.eks. barneidrettsbestemmelsene legger opp til.
Uavhengig av konklusjonene i NIF-saken gir den nærkontakt med BIR som NIFdiskusjonen leder til en god anledning til å stoppe opp og tenke gjennom hvordan norsk
sjakk ønsker å organisere barnesjakken videre fremover. Denne diskusjonen bør derfor få
fortsette i norsk sjakks organer inntil en avklaring har funnet sted.
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