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Reglement voor de Grand Prix toernooien van de Leidse Schaakbond 
Concept versie van 1 juli 2020 
 
LeiSB = Leidse Schaakbond 
GP = Grand Prix 
GPR = Grand Prix Rating 
GPP = Grand Prix Punten 
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Artikel 1 – Het reglement 
Dit reglement geldt voor de jaarlijks te organiseren Grand Prix van de LeiSB. Het streven is jaarlijks 
een cyclus van 8 zelfstandige toernooien te organiseren. De cyclus staat open voor alle schakers tot 
en met 18 jaar, zowel voor leden van de LeiSB als voor leden van andere regionale bonden en 
schakers die geen lid zijn van een schaakvereniging. Aan het eind van de cyclus wordt een eindstand 
per leeftijdscategorie vastgesteld. 
 
Artikel 2 – Locatie en speeldata 
Ieder jaar stelt de jeugdcommissie van de LeiSB minimaal zes weken voor het begin van het nieuwe 
seizoen vast  

a. Welke toernooien tot de Grand Prix cyclus behoren.  
b. De plaatsen waar en data waarop deze toernooien gespeeld zullen worden.  

De jeugdcommissie zorgt ervoor dat deze toernooien in de kalender van de LeiSB en de kalender van 
de KNSB gepubliceerd worden. 
 
Het spelen van een voor de Grand Prix meetellend toernooi op een andere dag of locatie dan 
vastgesteld en gepubliceerd in de kalender van de LeiSB en de KNSB kalender dient slechts bij hoge 
uitzondering te geschieden. Hiervoor dient de organiserende vereniging in overleg te treden met de 
jeugdcommissie van de LeiSB. De jeugdcommissie heeft in een dergelijk voorkomend geval het recht 
een beslissing te nemen over het wel of niet meetellen van het betreffende toernooi voor de Grand 
Prix eindklassering. 
  
Artikel 3 – Vorm van het toernooi 
Tijdens het toernooi zelf, is er geen indeling naar leeftijd maar naar een door de LeiSB berekende 
Grand Prix Rating (GPR). Alle deelnemers worden gerangschikt naar hun rating en ingedeeld in 
groepen van acht. Tijdens een toernooi wordt vervolgens een achtkamp gespeeld. Is er niet precies 
een veelvoud van acht spelers aanwezig, dan wordt door de toernooileiding de precieze indeling van 
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de groepen bepaald. Op basis van de uitslag verdienen de deelnemers GP-Punten (GPP), die de 
klassering in de cyclus bepalen. 
  
Artikel 4 – Berekening van GP-rating en GP-punten 
Na afloop van elk toernooi van de cyclus worden de resultaten van de gespeelde wedstrijden 
gebruikt voor de berekening van een nieuwe rating, de Grand Prix Rating. Tevens krijgen alle 
deelnemers punten voor de groep waarin zij spelen en het in deze groep behaalde resultaat. Deze 
punten worden meegenomen naar het volgende toernooi. Aan het eind van de cyclus worden deze 
gebruikt voor het samenstellen van een rangvolgorde op leeftijd. Per leeftijdscategorie wordt de titel 
winnaar Grand Prix Rapid Jeugdkampioenschap van de LeiSB uitgereikt. 
 

GP-Rating 
Bij de berekening van de GP-rating worden de twee volgende formules gebruikt: 
(1) Rn = Ro + K*(W-We) en (2) We = n*Pe, waarin 
Rn = Rating nieuw, Ro = Rating oud, K  = 30, W = Werkelijke Score 
We = Verwachte Score = aantal partijen (n) * verwacht percentage (Pe) 
Pe wordt bepaald door de Rn-Rg te doen en absoluut op te zoeken in de GausCurve 
Rg = Rating gemiddeld van je tegenstanders 
Indien Rn-Ro>= 0  dan is Pe de opgezochte waarde, anders  1- opgezochte waarde. 

 
Bij aanvang van de cyclus krijgen alle geregistreerde deelnemers de laatst bekende KNSB 
jeugdrating1. Vervolgens wordt bij volgende toernooien de GP-rating gehanteerd.  
Deelnemers die nieuw geregistreerd worden en pas later in de cyclus instromen, krijgen als 
startrating de dan geldende KNSB jeugdrating. 
Van deelnemers waarvan geen rating bekend is wordt de startrating voor de GP geschat, 
waar mogelijk in overleg met de schaakvereniging waarvan de deelnemer lid is. 

 
GP-Punten 
De GPP van een deelnemer verdiend in een specifiek toernooi van de cyclus worden als volgt 
berekend: GPP = Gemiddelde rating van de groep/20 + 4*aantal punten + 25 punten. 

 
Artikel 5 – Leeftijdscategorieën 
 
De klassering in de jaarlijkse GP-cyclus vindt plaats in leeftijdscategorieën. De leeftijdscategorieën 
worden bepaald volgens definitie zoals vastgesteld door de KNSB. Bij de GP van de LeiSB wordt de 
klassering als volgt opgesteld: 

AB: jeugd "t/m 18 jaar"  
C: jeugd "t/m 14 jaar" 
D: jeugd "t/m 12 jaar" 
EF: jeugd "t/m 10 jaar" 
GH: jeugd "t/m 8 jaar" 

De betekenis van "t/m X jaar" is dat het kalenderjaar waarin de maand januari valt van het 
betreffende schaakjaar, lopend van september t/m augustus, niet meer dan X jaar verschilt met 
het geboortejaar van in die categorie deel te nemen personen. 
 

Artikel 6 – Eindklassering 
De GP klassering per leeftijdscategorie wordt bepaald door het totaal aantal GP-punten verdiend in 
de zelfstandige toernooien. Om in aanmerking te komen voor een Grand Prix klassering moet 
tenminste aan het totale aantal Grand Prix toernooien minus twee zijn deelgenomen. Wordt aan 

 
1 Toelichting: dat is gewoonlijk de KNSB Jeugdrating van 1 augustus. 
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meer toernooien deelgenomen dan het minimum dan wordt het slechtste en eventueel het op een 
na slechtste resultaat niet meegeteld.  
 
Artikel 7 – Verwerken uitslagen voor de KNSB rating 
De uitslagen worden doorgegeven aan de ratingcommissaris van de KNSB ter verwerking in de 
jeugdrating. 
 
Artikel 8 – Faciliteiten LeiSB 
De LeiSB faciliteert de organisatoren van de GP toernooien als volgt: 

a. Eén lid van de jeugdcommissie, de GP-coördinator, verzorgt de inschrijving voor elk van de  
betreffende GPs, via een speciaal email-adres 

b. Een software programma dat de administratie van de GPs ondersteunt met onder andere 
het volgende: 

i. Het bijhouden van de spelers database 
ii. Het indelen van de spelersgroepen per toernooi 
iii. Het opstellen van wedstrijdschema’s 
iv. Het verwerken van uitslagen 
v. Het berekenen van GP-ratings en GP-punten 

vi. Het publiceren van uitslagen van toernooien en de GP stand per leeftijdsgroep 
vii. Het rapporteren van de wedstrijden aan de KNSB voor verwerking in de jeugdrating. 

c. De werking van het GP-Programma en de verantwoordelijkheden van de verschillende 
personen en verenigingen zijn beschreven in:: 

i. Handleiding GP-Programma 
ii. Handreiking Organisatie Grand Prix van de LeiSB. 

  
Artikel 9 – Spelregels 
De wedstrijden worden gespeeld volgens 'de regels van het schaakspel' zoals vastgesteld door de 
wereldschaakbond (FIDE) en zoals aangevuld door de KNSB. Het KNSB rapidreglement is van 
toepassing. Het toernooi bestaat uit groepen van maximaal acht spelers en er wordt een achtkamp 
gespeeld. De jeugdcommissie van de LeiSB zorgt ervoor dat onderhavig reglement in bezit is van de 
organiserende vereniging van het Grand Prix toernooi. De organiserende vereniging zorgt ervoor dat 
op de speellocatie een exemplaar van het FIDE reglement en de KNSB aanvullingen daarop aanwezig 
zijn. Verder zorgt de organiserende vereniging dat een exemplaar van het KNSB rapidreglement. 
 
De organiserende vereniging spreken onderling af hoe de groepsleider/scheidsrechter acteert. Dat 
betekent in de praktijk dat de scheidsrechter slechts ingrijpt bij (1) beide koningen staan schaak, (2) 
mat, (3) pat, (4) vallen van de vlag en (5) een claim van één van de spelers. 

  
Indien in een groep spelers met een gelijk aantal punten eindigen wordt de volgorde als volgt 
bepaald: 

a. Onderlinge resultaat; indien dat gelijk is: 
b. SB punten;  indien dat gelijk is: 
c. Loting.  

  
Artikel 10 – Prijzen 
Elk toernooi in de Grand Prix cyclus is een zelfstandig toernooi, waarbij de organiserende vereniging 
de vrijheid heeft zelf het soort prijzen vast te stellen. De hoogste twee groepen echter krijgen 
waardebonnen. Per groep worden bij drie prijzen uitgereikt. 
 
De LeiSB stelt minimaal voor de plaatsen 1 t/m 3 in alle leeftijdscategorieën (A/B, C, D, E, F, G en H) 
in de eindrangschikking van de cyclus bekers ter beschikking, die bij het laatste Grand Prix toernooi 
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van het lopende seizoen zullen worden uitgereikt. In het geval van een klein aantal deelnemers in 
een leeftijdscategorie heeft de LeiSB het recht het aantal prijzen aan te passen. 
  
Artikel 11 – Afwezige deelnemers 
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 jeugdcommissie van de LeiSB en gehoord de wedstrijdleider van het desbetreffende 
toernooi. 
 
Artikel 12 – Uitvoering en geschillen 
De jeugdcommissie ziet toe op de uitvoering van dit reglement en beslist in alle geschillen en 
onvoorziene gevallen. Tegen een aldus genomen beslissing kan hoger beroep worden aangetekend 
bij de geschillencommissie van de LeiSB. 

  
Artikel 13 – Geldigheid van dit reglement 

a. Dit regelement is op de jeugdleiders vergaderingen van 24 februari en 1 juli 2020 
goedgekeurd voor toepassing in het seizoen 2020-2021, in afwachting van de ratificering 
door algemene ledenvergadering van de LeiSB. 

b. Historie van dit reglement: 
i. Reglement van de Grand Prix, goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van de 

LEISB van 14 september 2000. 
 
 
--/-- 
 
 
 


