Reglement Jeugd Grand Prix van de Rotterdamse Schaakbond
(versie 2.1, vastgesteld 27 december 2016)
1.

Definities

1.1.

RSB: Rotterdamse Schaakbond.

1.2.

GP-commissie: door de RSB jeugdleider ingestelde commissie voor de coördinatie en
uitvoering van de Jeugd Grand Prix van de RSB.

1.3.

GP-coördinator: voorzitter van de GP-commissie.

1.4.

Hoofdwedstrijdleider: administreert de GP-stand over de tot dan toe gespeelde GP-toernooien
en wijst de wedstrijdleider per toernooi aan in overleg met de toernooi-organisatie.

1.5.

Wedstrijdleider: lid van de toernooi-organisatie, verzorgt bij een toernooi de indeling en bepaalt
de eindstanden. Hij ziet erop toe dat het reglement op de juiste wijze wordt nageleefd.

1.6.

Groepsleider: houdt de resultaten van de aan hem/haar toegekende groep(en) bij.

1.7.

Toernooi-organisatie: namens de RSB, een vereniging of school handelend team van
vrijwilligers, belast met de organisatie van het door de GP-commissie toegekend GP-toernooi.

1.8.

Toernooileider: hoofd van de toernooi-organisatie en tevens het aanspreekpunt tijdens het
toernooi.

1.9.

Jeugd Grand Prix: serie jeugdtoernooien met een gemeenschappelijke opzet onder de noemer
Grand Prix RSB binnen één seizoen.

1.10. Finale: laatste toernooi in de Jeugd Grand Prix.
2.

Inleiding

2.1.

Het Jeugd Grand Prix is een serie toernooien met een gemeenschappelijke opzet. Ieder jaar
stelt de GP-commissie van de RSB zo vroeg mogelijk (bijv. zes weken) voor het begin van het
nieuwe seizoen vast:




De toernooien die tot de Jeugd Grand Prix gaan behoren;
Organiserende vereniging;
Plaatsen waar en data waarop deze toernooien gespeeld zullen worden.

2.2.

De GP-commissie zorgt ervoor dat deze toernooien op de RSB-website gepubliceerd worden.

2.3.

De GP-commissie zorgt ervoor dat deze jeugdtoernooien aangemeld worden bij de KNSB ter
vermelding op de KNSB-site.

2.4.

Een Grand Prix seizoen loopt van augustus tot augustus. Het laatste toernooi (finale) zal vóór
de zomervakantie worden gehouden.

2.5.

De resultaten van toernooien worden opgeteld in een klassement t.b.v. het bepalen van een
algemene winnaar. Daarnaast worden ook de winnaars in de verschillende leeftijdscategorieën
bepaald.

3.

Speelgerechtigdheid

3.1.

De toernooien zijn open voor alle kinderen t/m 16 jaar gemeten op 31 december in het seizoen
waarin de Jeugd Grand Prix gespeeld wordt.
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3.2.

Deelnemers voor de Grand Prix rangschikking worden verdeeld in de volgende
leeftijdscategorieën:








B-jeugd t/m 16 jaar
C-jeugd t/m 14 jaar
D-jeugd t/m 12 jaar
E-jeugd t/m 10 jaar
F-jeugd t/m 9 jaar
G-jeugd t/m 8 jaar
H-jeugd t/m 7 jaar

3.3.

Deelnemers aan de afzonderlijke toernooien hoeven geen lid te zijn van een bij de RSB
aangesloten schaakvereniging.

3.4.

Voor deelnemers die nog geen ratinglid zijn bij de schaakbond zal indien nodig een KNSB
ratinglidmaatschap worden aangevraagd. Dit ratinglidmaatschap is geldig voor een jaar. Indien
benodigd zal de RSB het eerste ratinglidmaatschap vergoeden als welkomstgeschenk.

4.

Inschrijving

4.1.

Inschrijving dient plaats te vinden uiterlijk twee dagen vóór het toernooi om 20:00 bij de
hoofdwedstrijdleider. Inschrijvingen die later binnen komen zullen alleen bij hoge uitzondering
worden aangenomen.

4.2.

Inschrijven geschiedt per e-mail naar GrandPrixRSB@gmail.com. In voorkomende gevallen
mag hiervan per toernooi van afgeweken worden.

4.3.

Bij de inschrijving dient per kind opgegeven te worden:








4.4.

Bondsnummer (indien ratinghouder)
Voornaam Achternaam
Vereniging of school
Laatst behaalde Stapdiploma
Huidige Stap waarin les wordt gekregen
Contactpersoon met e-mailadres en telefoonnummer (bijv. ouder of jeugdbegeleider)
Indien de speler aan een eerder RSB jeugd Grand Prix-toernooi heeft deelgenomen mag
worden volstaan met aanmelding onder vermelding van alleen de naam.

Indien voor een deelnemer een KNSB-ratinglidmaatschap wordt aangevraagd zullen de
volgende gegevens nodig zijn bij de inschrijving.









Naam, voorletters, (voornaam)
Adresgegevens
E-mailadres
Telefoonnummer(s)
Vereniging of school
Geboortedatum
Geslacht
Nationaliteit

4.5.

Deelnemers zijn een inschrijfgeld verschuldigd waarvan de hoogte door de toernooi-organisatie
in overleg met de GP-commissie wordt vastgesteld. Dit zal max. € 5,00 per deelnemer
bedragen, te betalen aan de zaal. Op verzoek van de organiserende vereniging en na
goedkeuring van de GP-commissie mag hiervan worden afgeweken.

4.6.

Aanmelden aan de speelzaal duurt tot 12:45, waarna de definitieve indeling zal worden
opgesteld.

5.

Toernooivorm

5.1.

De toernooien vangen aan om 13:00 en de prijsuitreiking is ca. 16:45.
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5.2.

De vorm van de prijsuitreiking wordt door de toernooi-organisatie in overleg met de
wedstrijdleider bepaald. Uitgangspunt hierbij is dat een plenaire prijsuitreiking mogelijk is tot
circa 80 deelnemers. Boven de 80 deelnemers kunnen per groep de prijzen uitgereikt worden.

5.3.

Er worden gesloten achtkampen gespeeld. Zodoende zijn er zeven ronden per toernooi. Is er
niet precies een veelvoud van acht spelers aanwezig, dan wordt door de wedstrijdleider de
precieze grootte van de groepen bepaald.

5.4.

Voor het toernooi wordt de groepsindeling voorbereid door de hoofdwedstrijdleider op basis van
de aanmeldingen. Op de toernooidag wordt de groepsindeling definitief gemaakt door de
wedstrijdleider.

5.5.

De indeling geschiedt op basis van de RSB-rating. Deze rating wordt bepaald op basis van
KNSB-jeugdrating in combinatie met behaalde resultaten in eerdere RSB Grand Prix
toernooien. Voor onbekende ratings wordt een inschatting gemaakt op basis van de bij
inschrijving geleverde gegevens.

6.

Speeltempo

6.1.

Het speeltempo is 15 minuten p.p.p.p.

6.2.

Indien meer of minder dan zeven ronden worden gespeeld geldt een afwijkend, door de
wedstrijdleider te bepalen, speeltempo.

6.3.

Indien zonder klok gespeeld wordt, wordt 20 minuten per partij gespeeld (meer of minder dan
20 minuten per partij bij meer of minder ronden, te bepalen door de wedstrijdleider). De partijen
die dan nog niet beslist zijn, worden verder gespeeld met een klok met een speeltempo van 5
minuten per persoon per partij. Bij dit laatste wordt gespeeld volgens FIDE-Regels voor het
schaakspel, in de laatst gepubliceerde vertaling door de KNSB, Aanhangsel B “Regels voor
Snelschaak”, waarbij art. B4 van toepassing is.

7.

Toernooireglement

7.1.

De wedstrijden worden gespeeld volgens de geldende FIDE-Regels voor het schaakspel,
Aanhangsel A “Regels voor Rapidschaak”. Uitzonderingen hierop zijn:
7.1.1.Een onreglementaire zet leidt niet tot verlies van de partij, maar dient te worden
teruggenomen.
7.1.2.Tijdens de wedstrijd is het een speler toegestaan om een mobiele telefoon of andere
elektronische communicatiemiddelen in het spelersgebied bij zich te hebben. Deze
dienen echter uitgeschakeld te staan. Als geconstateerd wordt dat zo’n apparaat aan
staat, bijv. doordat het enig geluid maakt, dan verliest die speler de partij.
7.1.3.Artikel G (Versneld Beëindigen) is van kracht, waarbij G5 wordt toegepast. Dit betreft het
claimen van remise wanneer het niet mogelijk is dat de tegenstander op een normale
manier kan winnen en/of geen poging daartoe doet.

7.2.

De hoofdwedstrijdleider zorgt ervoor dat de wedstrijdleider in het bezit is van een exemplaar
van het Grand Prix reglement en de geldende FIDE-Regels voor het schaakspel (incl.
aanhangsel A).

7.3.

De wedstrijdleider zorgt ervoor dat op de speellocatie een exemplaar van het Grand Prix
reglement en de geldende FIDE-Regels voor het schaakspel (incl. aanhangsel A) aanwezig zijn.

8.

Schorsing

8.1.

Een speler die niet komt opdagen zonder afmelding kan voor één of twee toernooien van
deelneming uitgesloten worden door de hoofdwedstrijdleider, tenzij door de deelnemer
overmacht kan worden aangetoond. Tevens kunnen eventueel gederfde inkomsten alsnog
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geïnd worden. Dit ter beoordeling van de hoofdwedstrijdleider in overleg met de jeugdleider
RSB.
8.2.

Deelnemers die zonder geldige reden niet alle partijen van een toernooi spelen, kunnen voor
het lopende jaar van deelneming aan de Grand Prix klassering worden uitgesloten. Dit ter
beoordeling van de GP-commissie en gehoord de wedstrijdleider van het desbetreffende
toernooi.

9.

Bezwaar en beroep

9.1.

Tegen een beslissing van een groepsleider kan bezwaar worden gemaakt bij de wedstrijdleider.
Gelijktijdig dienen de groepsleider en de bij het bezwaar rechtstreeks betrokkenen te worden
ingelicht en voorzien van alle gegevens.

9.2.

De wedstrijdleider behandelt het bezwaar direct. Hij maakt zijn beslissing zo spoedig mogelijk
bekend aan de indiener, de groepsleider en belanghebbende(n) bekend.

9.3.

Tegen een beslissing van de hoofdwedstrijdleider is beroep mogelijk bij de
Geschillencommissie van de RSB. Een beroep dient schriftelijk, met redenen omkleed, binnen
zeven dagen nadat de beslissing van de hoofdwedstrijdleider belanghebbenden heeft bereikt, te
worden ingediend bij de secretaris van de RSB. Gelijktijdig dient een afschrift te worden
gezonden naar de bij het beroep rechtstreeks betrokkenen. De secretaris van de RSB zendt het
beroep onverwijld naar de Geschillencommissie. De uitspraak van de Geschillencommissie
wordt binnen 6 weken bekend gemaakt en is voor alle partijen bindend. Tegen deze uitspraak
staat geen verder beroep open.

9.4.

De beroepsmogelijkheid bij de Geschillencommissie geldt alleen voor beslissingen die
betrekking hebben op de finale indien het resultaat van invloed kan zijn op de eerste drie
plaatsen in het eindklassement van een leeftijdscategorie. Tegen beslissingen die betrekking
hebben op rondes vóór de finale staat geen beroep open.

10.

Bepaling Toernooi-eindstand

10.1. De eindstand van elke groep wordt bepaald door:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Wedstrijdpunten
Onderling resultaat
Sonneborn-Bergerscore
Grootste aantal winstpartijen
Als na toepassen van a) t/m d) twee of meer spelers gelijk geëindigd zijn, worden b) t/m d)
nogmaals toegepast alleen slechts voor de gelijk geëindigde spelers *).
Loting

*) Voorbeeld: als in het geval van toepassing van b) 3 spelers gelijk geëindigd zijn (ze hebben allen
evenveel wedstrijdpunten en allemaal onderling van elkaar gewonnen of allemaal remises onderling) en
door toepassing van c) of d) wordt één van de 3 spelers geselecteerd, blijven er 2 spelers over waarvoor
nogmaals b) t/m d) wordt toegepast. In dit geval kan het onderling resultaat van de 2 overgebleven
spelers tot plaatsbepaling worden gebruikt.
Speler 1 WP 2, gewonnen van speler 2, verloren van speler 3, aantal winstpartijen: 2
Speler 2 WP 2, verloren van speler 1, gewonnen van speler 3, aantal winstpartijen: 1
Speler 3 WP 2, gewonnen van speler 1, verloren van speler 2, aantal winstpartijen: 1
Op basis van a), b) en c) is het gelijk. Op basis van d) plaatst speler 1 zich. Hierna worden b) t/m d)
opnieuw toegepast. Speler 2 heeft van speler 3 gewonnen (regel b). Rangschikking wordt dus: speler 1,
speler 2, speler 3.

10.2. Alle uitslagen van de gespeelde partijen zullen aan de KNSB worden doorgegeven voor
verwerking in de KNSB jeugdrating indien de groepen voldoen aan de gestelde voorwaarden
voor de ratingverwerking.
11.

Bepaling Grand Prix klassement
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11.1. Na afloop van elk toernooi worden de resultaten van de gespeelde wedstrijden gebruikt voor de
berekening van de GP-score.
11.2. De punten voor het Grand Prix klassement worden aan het eind van elk toernooi bepaald. De
berekening is op basis van 8-kampen. Elke speler krijgt punten gebaseerd op de gespeelde
groep, nl. 100 punten voor de hoogste groep of vier minder voor elke lagere groep (2e groep 96,
3e groep 92, enz.).
11.3. Iedere speler krijgt 4 punten voor elke gewonnen partij en 2 voor een remisepartij in het geval
van een 8-kamp. In het geval van afwijkende groepsgrootte, worden de GP-punten naar
verhouding berekend analoog aan de punten voor een 8-kamp.
11.4. Bij de eindrangschikking van de Jeugd Grand Prix geldt dat wanneer een van de eerste drie
plaatsen op de ranglijst gedeeld wordt door twee deelnemers, zij als volgt een beslissingspartij
spelen:
Eén partij snelschaak waarin zwart 5 minuten krijgt en wit 6 minuten.
Remise geldt hierbij als winst voor zwart. Er wordt om de kleurverdeling geloot.
11.5. Na elk toernooi zal het Grand Prix klassement op de RSB-website worden geplaatst.
11.6. Om in aanmerking te komen voor een Grand Prix eindklassering moet tenminste aan het totale
aantal Grand Prix toernooien minus twee zijn deelgenomen. Wordt aan meer toernooien
deelgenomen dan het minimum dan worden de minste resultaten niet meegeteld.
11.7. Indien er meer dan zeven toernooien zijn, kan van 11.6 worden afgeweken. Dit wordt dan
uiterlijk twee weken voor aanvang van het twee na laatste toernooi op de website kenbaar
gemaakt.
12.

Kampioenen

12.1. De winnaars per categorie krijgen de titel Grand Prix Winnaar van de RSB met toevoeging van
het betreffende seizoen en de categorie.
12.2. De algemene winnaar is diegene die over alle leeftijdscategorieën heen binnen één Jeugd
Grand Prix de meeste punten heeft verzameld.
12.3. De algemene winnaar mag zich een jaar lang Grand Prix Kampioen van de RSB noemen.
12.4. De algemene winnaar wordt bijgeschreven in de wisselbeker. Deze mag hem naar huis
meenemen. Voor aanvang van de finale van de volgende Jeugd Grand Prix, dient de
wisselbeker terug te worden gegeven aan de hoofdwedstrijdleider.
13.

Prijzen

13.1. De toernooiprijzen worden verzorgd door de organiserende vereniging of school.
13.2. Voor elke groep dienen drie prijzen en één ‘lucky loser’ (voor de vierde plaats) te worden
uitgereikt.
13.3. In het geval van bekers en medailles dient de volgende tekst geplaatst te worden:
evt. Toernooinaam
RSB Jeugd Grand Prix <nr>
<1/2/3>e prijs groep <nr>
locatie, datum
13.4. In plaats van bekers of medailles is het toegestaan voor de sterkere groepen geldprijzen uit te
reiken. Eventueel beschikbare geldprijzen zullen bij gelijke wedstrijdpunten worden gedeeld.
13.5. De Grand Prix prijzen worden uitgereikt op de laatste speeldag (finale). Deze worden door de
RSB verzorgd. In elke categorie zijn drie bekers te verdienen. Wanneer de grootte van een
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categorie daar aanleiding toe geeft kan er hiervan afgeweken worden. Dit zal dan uiterlijk 2
weken voor de finale gecommuniceerd worden via de RSB-website.
13.6. Iedereen die in een seizoen aan alle toernooien heeft deelgenomen, wordt beloond met een
aandenken aan het eind van de finale.
14.

Organisatie

14.1. Toernooien in een Grand Prix seizoen worden zo goed mogelijk verspreid over de kalender en
over de regio, niet meer dan één keer op dezelfde locatie.
14.2. Er worden in één seizoen minimaal zes toernooien gespeeld.
14.3. Elk zelfstandig toernooi wordt georganiseerd door een vereniging of school in samenwerking
met de RSB of door de RSB zelf.
14.4. De toernooi-organisatie dient zorg te dragen voor de locatie, aankondiging, toernooi-informatie,
medewerkers, schaakbenodigdheden, catering en de toernooiprijzen.
14.5. De toernooileider zorgt voor de aansturing en planning van de toernooi-organisatie.
14.6. De speellocatie dient uiterlijk om 11.00 uur open te zijn.
14.7. De speellocatie dient een minimaal aantal van 80 deelnemers te kunnen huisvesten. Van
tevoren dient tevens een maximale capaciteit te worden bekendgemaakt bij de aankondiging.
14.8. De organisator dient elke deelnemer minimaal één consumptiebon uit te reiken voor een nietalcoholisch drankje en een versnapering.
14.9. De RSB zal indien nodig speelmateriaal en klokken ter beschikking stellen.
14.10. De RSB stelt zich garant voor een bedrag van maximaal € 150 voor evt. verliezen per toernooi.
Daarvoor dient wel aannemelijk te worden gemaakt dat het toernooi voldoende reëel (sluitend)
is begroot op basis van 48 deelnemers.
15.

Wedstrijdleiding

15.1. Tijdens het toernooi berust de algemene wedstrijdleiding bij de wedstrijdleider. Hij is belast met
de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle geschillen en
onvoorziene gevallen welke zich mochten voordoen.
15.2. De jeugdleider van de RSB heeft de bevoegdheid om, indien hij dit nodig acht, andere door
hem aan te wijzen personen tijdelijk met gelijke bevoegdheid te bekleden.
15.3. De afzonderlijke toernooien worden geleid door één of meer door de hoofdwedstrijdleider
aangewezen wedstrijdleiders.
15.4. Op elk toernooi wordt de leiding van de speelgroepen in handen gegeven van door de
organisatie aangestelde groepsleiders.
15.5. Voor gevallen waar deze reglementen niet in voorzien dient terug te worden gevallen op de
hoofdwedstrijdleider.
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