Reglement Jeugd Grand Prix van de Rotterdamse Schaakbond
(versie 3.0, vastgesteld 18 september 2019)
1.

Definities

1.1.

RSB: Rotterdamse Schaakbond.

1.2.

RSB Jeugd Grand Prix: een serie jeugdschaaktoernooien met een gemeenschappelijke opzet
binnen één seizoen.

1.3.

Grand Prix toernooi: een toernooi waarvan door de Grand Prix commissie is bepaald dat dit tot
de RSB Jeugd Grand Prix behoort.

1.4.

Grand Prix finale: het laatste Grand Prix toernooi van een seizoen.

1.5.

Seizoen: de periode tussen twee opeenvolgende zomervakanties, zoals die door de overheid
voor de regio Midden zijn bepaald. Een seizoen wordt aangeduid met de jaartallen waarin die
zomervakanties vallen, van elkaar gescheiden door een ‘- ‘.

1.6.

Grand Prix commissie: de commissie die door het bestuurslid Jeugdzaken van de RSB is
ingesteld voor de coördinatie en uitvoering van de RSB Jeugd Grand Prix, waaronder het per
seizoen vaststellen van de toernooien die tot de RSB Jeugd Grand Prix behoren.

1.7.

Grand Prix coördinator: de voorzitter van de Grand Prix commissie.

1.8.

Grand Prix hoofdwedstrijdleider: het lid van de Grand Prix commissie dat de administratie van
de RSB Jeugd Grand Prix verzorgt, zoals inschrijvingen, klassementen en ratingrapportages, en
dat per toernooi in overleg met de toernooiorganisatie een wedstrijdleider aanwijst.

1.9.

Toernooiorganisatie: het team van vrijwilligers dat namens een vereniging of een school een
RSB Jeugd Grand Prix toernooi organiseert.

1.10. Toernooidirecteur: het hoofd van de toernooiorganisatie dat de groepsleiders aanwijst en tijdens
het toernooi als centraal aanspreekpunt fungeert.
1.11. Wedstrijdleider: het lid van de toernooiorganisatie dat de indeling verzorgt, de eindstanden
bepaalt en op de naleving van het reglement toeziet.
1.12. Groepsleider: houdt als lid van de toernooiorganisatie de resultaten van de aan hem/haar
toegekende groep(en) bij.
1.13. Toernooiaankondiging: de informatie op de website van de RSB waarin het Grand Prix toernooi
wordt aangekondigd, al dan niet in combinatie met een printbare flyer.
1.14. Inschrijfformulier: het formulier dat uiterlijk 3 weken voorafgaand aan het Grand Prix toernooi op
de website van de RSB beschikbaar is en waarmee men zich kan aanmelden als deelnemer
van het toernooi.
1.15. Deelnemerslijst: de lijst op de website van de RSB waarop degenen worden vermeld die het
inschrijfformulier hebben ingevuld en ingezonden.
1.16. Grand Prix punten (afgekort GP-punten): punten die bij elk Grand Prix toernooi verdiend kunnen
worden voor het Grand Prix klassement.
1.17. Grand Prix klassement: de ranglijst van alle deelnemers aan één of meer Grand Prix toernooien
waarbij de deelnemer met het hoogste aantal GP-punten bovenaan staat, en dat bepaalt wie
zich aan het einde van het seizoen de Grand Prix Kampioen mag noemen.
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1.18. Grand Prix categorieklassement: analoog aan het Grand Prix klassement is er ook per
leeftijdscategorie een ranglijst dat bepaalt wie zich aan het einde van het seizoen de Grand Prix
Winnaar per categorie mag noemen.
1.19. RSB Jeugd Grand Prix rating (afgekort GP-rating): de op de KNSB-jeugdrating gebaseerde
rating die wordt verkregen na verwerking van de resultaten die zijn behaald in de RSB Jeugd
Grand Prix toernooien, maar door de KNSB zelf nog niet zijn verwerkt. Nadat ook de KNSB de
resultaten heeft verwerkt en de nieuwe KNSB-jeugdratings heeft gepubliceerd, wordt de RSB
Jeugd Grand Prix rating opnieuw geijkt aan de KNSB-jeugdrating. Voor deelnemers die geen
jeugdrating hebben wordt de KNSB-rating gehanteerd.
1.20. Leeftijdsformule: een formule die wordt toegepast als richtlijn om een speler die nog geen
KNSB-(jeugd)rating heeft, een GP-rating toe te kunnen kennen.
2.

Inleiding

2.1.

De RSB Jeugd Grand Prix is een serie jeugdschaaktoernooien met een gemeenschappelijke
opzet binnen één seizoen.

2.2.

Voor het begin van elk seizoen stelt de Grand Prix commissie van de RSB - na overleg met de
verenigingen die toernooien willen organiseren - vast welke toernooien hiervan Grand Prix
toernooien zullen zijn en waar en wanneer deze zullen worden gehouden.

2.3.

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

2.4.

De Grand Prix commissie zorgt ervoor dat deze jeugdtoernooien aangemeld worden bij de
KNSB ter vermelding op de KNSB-website.

2.5.

Per toernooi zijn er prijzen te winnen. Daarnaast worden de resultaten van alle toernooien
opgeteld in een Grand Prix klassement. Op basis hiervan worden de algemene winnaar en de
winnaars in de verschillende leeftijdscategorieën bepaald.

2.6.

De prijzen van het Grand Prix klassement worden na afloop van de Grand Prix finale uitgereikt.
De Grand Prix finale is het laatste Grand Prix toernooi van een seizoen.

3.

Speelgerechtigdheid

3.1.

De toernooien staan open voor alle kinderen t/m 17 jaar. Hiervoor geldt als peildatum 31
december van het seizoen waarin de RSB Jeugd Grand Prix gespeeld wordt.

3.2.

Voor het Grand Prix klassement gelden de volgende leeftijdscategorieën:








Categorie AB: jeugd t/m 18 jaar (op peildatum 31 december niet ouder dan 17 jaar)
Categorie C: jeugd t/m 14 jaar (op peildatum 31 december niet ouder dan 13 jaar)
Categorie D: jeugd t/m 12 jaar (op peildatum 31 december niet ouder dan 11 jaar)
Categorie E: jeugd t/m 10 jaar (op peildatum 31 december niet ouder dan 9 jaar)
Categorie F: jeugd t/m 9 jaar (op peildatum 31 december niet ouder dan 8 jaar)
Categorie G: jeugd t/m 8 jaar (op peildatum 31 december niet ouder dan 7 jaar)
Categorie H: jeugd t/m 7 jaar (op peildatum 31 december niet ouder dan 6 jaar)

3.3.

Deelnemers aan de 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 – door de
Grand Prix commissie een KNSB ratinglidmaatschap worden aangevraagd. Dit
ratinglidmaatschap is geldig voor een jaar en een welkomstgeschenk van de RSB.
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4.

Inschrijving

4.1.

Inschrijving voor een Grand Prix toernooi dient plaats te vinden uiterlijk op de dag die
voorafgaat aan het toernooi. Inschrijvingen die later binnen komen zullen alleen bij hoge
uitzondering worden aangenomen.

4.2.

Inschrijven dient per afzonderlijk Grand Prix toernooi te geschieden via het daarvoor bestemde
inschrijfformulier op de website van de RSB. Dit formulier is - tezamen met de
toernooiaankondiging – ten minste 3 weken voorafgaand aan het toernooi beschikbaar.

4.3.

Na het invullen en inzenden van het inschrijfformulier worden de ingevulde gegevens ter
bevestiging naar het opgegeven e-mailadres gezonden. Tegelijkertijd verschijnen de relevante
gegevens van de ingeschreven persoon op de deelnemerslijst op de website van de RSB.

4.4.

De inschrijving wordt eerst definitief na validatie van de gegevens door de Grand Prix
hoofdwedstrijdleider. De validatie wordt zichtbaar gemaakt op de deelnemerslijst op de website
van de RSB.

4.5.

Voorts worden de inschrijvingen gehonoreerd op volgorde van binnenkomst. Dit is van belang
indien bij de toernooiaankondiging is aangegeven dat de speellocatie slechts ruimte biedt aan
een bepaald maximaal aantal deelnemers. Overschrijdt het aantal inschrijvingen dit maximum,
dan komen inschrijvers als reserve op de deelnemerslijst te staan. Eerst bij afzeggingen of het
niet komen opdagen van deelnemers, bestaat de mogelijkheid dat reserve deelnemers alsnog
aan het toernooi kunnen deelnemen.

4.6.

Bij inschrijving zijn de volgende gegevens van belang:









Bondsnummer (indien ratinghouder)
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Vereniging of school
Woonplaats
De stap waarin les wordt gekregen (indien geen ratinghouder)
Het e-mailadres van de contactpersoon

4.7.

Indien voor een deelnemer een KNSB-ratinglidmaatschap wordt aangevraagd, zijn naast de
voornoemde gegevens ook de volgende gegevens van belang:

Voorletters

Adres

Telefoonnummer(s)

E-mailadres van deelnemer of ouders

4.8.

Na sluiting van de inschrijvingstermijn wordt de groepsindeling voorbereid door de
hoofdwedstrijdleider op basis van de definitieve inschrijvingen.

4.9.

Deelnemers zijn een inschrijfgeld verschuldigd waarvan de hoogte door de toernooiorganisatie
in overleg met de Grand Prix commissie wordt vastgesteld. Dit zal maximaal € 5,00 per
deelnemer zijn, te betalen aan de zaal. Op verzoek van de toernooiorganisatie en na
goedkeuring van de Grand Prix commissie mag van dit bedrag worden afgeweken.

4.10. Deelnemers dienen zich uiterlijk 20 minuten voor aanvang van de eerste ronde op de
toernooilocatie te melden, waarna de wedstrijdleider de indeling definitief zal maken.
5.

Toernooivorm

5.1.

Het aanvangstijdstip van de eerste ronde van een Grand Prix toernooi is gesteld op 13:20 uur
en dat van de prijsuitreiking op ca. 17:20 uur, tenzij de toernooiaankondiging op de website
andere tijden vermeldt.

5.2.

Het streven moet zijn de prijsuitreiking niet langer dan 10 minuten te laten duren of 1 minuut per
groep. Verder heeft een plenaire prijsuitreiking de voorkeur boven een prijsuitreiking per groep.
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De vorm van de prijsuitreiking wordt uiteindelijk door de toernooidirecteur in overleg met de
wedstrijdleider bepaald. Uitgangspunt hierbij is dat een plenaire prijsuitreiking in ieder geval
mogelijk is tot circa 80 deelnemers.
5.3.

De (hoofd)wedstrijdleider deelt de deelnemers in vierkampen in, zeskampen en achtkampen.
Alle vierkampen, zeskampen en achtkampen zijn gesloten groepen, waarbij de spelers elkaar
één keer treffen. Zodoende zijn er in een vierkamp drie speelronden, in een zeskamp vijf
speelronden en in een achtkamp zeven speelronden per toernooi. Tussen de speelronden zit in
elke groep minimaal twee keer 5 minuten pauze. Dat is de tijd tussen het eind van de laatste
partij in een ronde van een groep en het begin van de volgende ronde in die groep.

5.4.

Het aantal vierkampen, zeskampen en achtkampen hangt af van het aantal deelnemers en van
de ratings van de deelnemers. Daarbij vormen de GP-ratings de basis en zorgt de
(hoofd)wedstrijdleider er voor dat er in elke groep minstens drie KNSB-jeugdratinghouders
terecht komen. Verder gelden bij het maken van de groepsindeling de volgende
uitgangspunten:


Een deelnemer met een GP-rating van 800 of hoger wordt in principe in een
vierkamp ingedeeld.



Een deelnemer met een GP-rating van 400 of hoger maar lager dan 800 wordt in
principe in een zeskamp ingedeeld.



Een deelnemer met een GP-rating van lager dan 400 wordt in principe in een
achtkamp ingedeeld.

5.5. Om indelingstechnische redenen kan de (hoofd)wedstrijdleider enigszins van de aangegeven
rating grenzen afwijken. Deze redenen hangen samen met de wens om de vierkampen en de
zeskampen altijd uit een even aantal deelnemers te laten bestaan en om het aantal oneven
achtkampen (dus achtkampen met maar zeven spelers) zo veel mogelijk te beperken.
5.6.

Verder wordt het aan de deskundigheid en het inschattingsvermogen van de
(hoofd)wedstrijdleider overgelaten hoe hij de speelsterkte van deelnemers zonder GP-rating
bepaalt. Een handreiking is de leeftijdsformule. Blijkt de uitkomst daarvan echter fors hoger dan
de geschatte speelsterkte op basis van bij de inschrijving overlegde gegevens (zoals
bijvoorbeeld het stappenniveau), dan staat het de (hoofd)wedstrijdleider vrij om een eigen
inschatting te maken.

6.

Speeltempo

6.1.

In het geval van een vierkamp geldt per partij een speeltempo van 30 minuten per persoon en
5 seconden increment vanaf de eerste zet.

6.2.

In het geval van een zeskamp geldt per partij een speeltempo van 15 minuten per persoon en 5
seconden increment vanaf de eerste zet.

6.3.

In het geval van een achtkamp geldt per partij een speeltempo van 10 minuten per persoon en
5 seconden increment vanaf de eerste zet.

6.4.

Indien met klokken wordt gespeeld die geen increment kennen, wordt de hiervoor genoemde
speeltempi met 5 minuten per persoon verhoogd.

6.5.

Alleen bij achtkampen kan bij gebrek aan voldoende klokken zonder klok gespeeld worden, In
dat geval wordt 20 minuten per partij gespeeld. 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.
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7.

Toernooireglement

7.1.

De wedstrijden worden gespeeld volgens de geldende FIDE-Regels voor het schaakspel,
Aanhangsel A “Regels voor Rapidschaak”. Artikel A4 van de Regels voor Rapidschaak is van
toepassing tijdens het gehele toernooi.

7.2.

Uitzonderingen op genoemde regels zijn:


Een onreglementaire zet dient te worden teruggenomen. De arbiter geeft niet twee minuten
extra tijd aan de tegenstander na het voltooien van een onreglementaire zet door een
speler; de arbiter verklaart de partij niet verloren na een tweede voltooide onreglementaire
zet van dezelfde speler.



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.



Een speler verliest niet de partij door na het verstreken zijn van de verzuimtijd voor het
eerst aan het bord te verschijnen.



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).



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
geïnd worden. Dit ter beoordeling van de hoofdwedstrijdleider in overleg met de Grand Prix
coördinator.

8.2.

Deelnemers die zonder geldige reden niet alle partijen van een toernooi spelen, kunnen voor
het lopende seizoen van deelneming aan de Grand Prix klassement worden uitgesloten. Dit ter
beoordeling van de hoofdwedstrijdleider in overleg met de Grand Prix coördinator en gehoord
hebbende 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).

9.3.

Tegen een beslissing van de (hoofd)wedstrijdleider is beroep bij de Geschillencommissie van
de RSB beperkt mogelijk, zie 9.4. Een beroep dient schriftelijk, met redenen omkleed, binnen
zeven dagen nadat de beslissing van de (hoofd)wedstrijdleider 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.
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9.4.

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

10.

Bepaling Toernooi-eindstand

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

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)
zo vaak als nodig herhaald totdat dit geen verandering meer geeft. *).
f) GP-rating (de lagere gaat voor de hogere)
g) Leeftijd (de jongste gaat voor)
h) 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 (categorie)klassement

11.1. Na afloop van elk toernooi worden de resultaten van de gespeelde wedstrijden gebruikt voor de
berekening van de GP-punten voor het Grand Prix (categorie)klassement.
11.2. De puntenscore wordt berekend door de som van twee factoren, te weten de groepswaarde en
prestatiewaarde. Beide factoren worden uitgedrukt in GP-punten.
11.3. De groepswaarde wordt bepaald aan de hand van de sterkte. De hoogste (sterkste) groep in
een toernooi is 60 GP-punten waard, de laagste groep is 10 GP-punten waard. De
tussenliggende groepen hebben een waarde naar rato (bijvoorbeeld bij 11 groepen is de 2e
groep 55, de 3e groep 50, en zo elke groep 5 lager tot de 10e groep 15 en de 11e en laagste
groep 10).
11.4. De prestatiewaarde wordt bepaald aan de hand van de behaalde wedstrijdpunten gedeeld door
het aantal wedstrijden en dit te vermenigvuldigen met 40. Als een speler dus alles wint krijgt hij
een prestatiewaarde van 40 GP-punten, verliest hij alles dan krijgt hij een prestatiewaarde van 0
GP-punten.
11.5. De totaalscore (groepswaarde + prestatiewaarde) per toernooi is maximaal (60+40=) 100 GPpunten, het minimum is (10+0=) 10 punten.
11.6. GP-punten worden per toernooi afgerond op één decimaal.
11.7. Na elk toernooi zal het bijgewerkte Grand Prix (categorie)klassement op de website van de RSB
worden gepubliceerd.
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11.8. In de eindrangschikking van het Grand Prix (categorie)klassement tellen alleen de drie beste
toernooiresultaten van een speler mee. Eindigen spelers gelijk, dan is het vierde
toernooiresultaat van deze spelers bepalend. Is ook dat gelijk, dan wordt achtereenvolgens
gekeken naar het vijfde toernooiresultaat, het zesde toernooiresultaat, enzovoorts. Levert dit
nog geen uitsluitsel op, dan vallen achtereenvolgens het derde en het tweede toernooiresultaat
af.
12.

Kampioenen

12.1. De winnaars per leeftijdscategorie 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 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 op de wisselbeker. Deze mag hem naar huis
meenemen. Voor aanvang van de Grand Prix finale van de volgende RSB Jeugd Grand Prix
dient de wisselbeker terug te worden gegeven aan de Grand Prix coördinator.
13.

Toernooiprijzen

13.1. De toernooiprijzen worden verzorgd door de organiserende vereniging of school.
13.2. Voor elke vierkamp zijn er minimaal 2 prijzen. Voor elke zeskamp en achtkamp zijn er minimaal
3 prijzen.
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 hogere groepen geldprijzen uit te
reiken. Eventueel beschikbare geldprijzen zullen bij gelijke wedstrijdpunten worden gedeeld.
14.

Grand Prix prijzen

14.1. De Grand Prix prijzen worden door de RSB verzorgd.
14.2. De Grand Prix prijzen worden uitgereikt na afloop van de Grand Prix finale (het laatste Grand
Prix toernooi van het seizoen).
14.3. In elke leeftijdscategorie zijn drie bekers te verdienen. Wanneer het aantal spelers in een
categorie daartoe aanleiding geeft, kan hiervan afgeweken worden. Dit zal dan uiterlijk 2 weken
voor de Grand Prix finale gecommuniceerd worden via de RSB-website.
14.4. De bekers dienen de volgende tekst te krijgen:
RSB Jeugd Grand Prix <seizoen>
<1/2/3>e prijs groep <categorie>
Waarbij categorie de leeftijdscategorie is.
14.5. Iedereen die in een seizoen aan alle toernooien heeft deelgenomen, wordt beloond met een
aandenken aan het eind van de Grand Prix finale. De volgende tekst komt op het aandenken:
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Alle toernooien deelgenomen
RSB Jeugd Grand prix
<seizoen>

15.

Organisatie

15.1. Toernooien in een Grand Prix seizoen worden zo goed mogelijk verspreid over de kalender en
over de regio (bij voorkeur niet meer dan één keer op dezelfde locatie).
15.2. Er worden in één seizoen minimaal zes en maximaal 10 toernooien gespeeld.
15.3. Elk zelfstandig toernooi wordt georganiseerd door een vereniging of school in samenwerking
met de RSB of door de RSB zelf.
15.4. De toernooiorganisatie dient zorg te dragen voor de locatie, een aankondiging, toernooiinformatie, medewerkers, schaakbenodigdheden, catering en de toernooiprijzen.
15.5. Een speellocatie beschikt bij voorkeur over een kantineruimte, een analyseruimte en meerdere
speelruimtes, waardoor vierkampen, zeskampen en achtkampen van elkaar kunnen worden
afgezonderd. Dit komt de rust in de speelzalen ten goede. De maten van stoelen en tafels
dienen zo goed mogelijk op de lengte van de deelnemers te zijn afgestemd. Een
geluidsinstallatie met microfoon en een beamer met scherm zijn aan te bevelen.
15.6. De toernooidirecteur zorgt voor de aansturing en planning van de toernooiorganisatie.
15.7. De speellocatie dient uiterlijk 2 uur voor aanvang open te zijn.
15.8. 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.
15.9. De organisator dient elke deelnemer minimaal één consumptiebon uit te reiken voor een nietalcoholisch drankje en een versnapering.
15.10. De RSB zal indien nodig speelmateriaal en klokken ter beschikking stellen.
15.11. 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 80 deelnemers.
16.

Wedstrijdleiding

16.1. De afzonderlijke toernooien worden geleid door één of meer door de hoofdwedstrijdleider
aangewezen wedstrijdleiders.
16.2. Op elk toernooi wordt de leiding van de groepen in handen gegeven van door de
toernooidirecteur aangestelde groepsleiders.
16.3. 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.
16.4. De Grand Prix coördinator heeft de bevoegdheid om, indien hij dit nodig acht, andere door hem
aan te wijzen personen tijdelijk met gelijke bevoegdheid te bekleden.
16.5. Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet, dient te worden teruggevallen op de
hoofdwedstrijdleider.
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