SBO Jeugd Grand Prix
Handreiking voor de toernooi organisatie
versie 3, 25 oktober 2013

Voor het meest recente reglement kunt u de website www.sboschaak.net raadplegen
Er zijn meerdere toernooivormen mogelijk. Dit document beschrijft de meest gangbare, en
geeft enkele richtlijnen om een goede en eerlijke indeling te maken.
Het is reglementair verplicht de deelnemers in te delen in groepen op basis van de sbo
jeugdrating of de knsb jeugdrating, eventueel binnen de eigen leeftijdgroep.
De volgende toernooivormen worden besproken
1) Indelen in 8-tallen, volledige round-robin van 7 ronden volgens Berger
2) Indelen in Zwitsers
3) Indelen in Zwitsers met leeftijdgroepen of ratinggroepen

Indelen in 8-tallen
Voor het indelen in 8-tallen is het aan te raden het meegeleverde Excel bestand sbo_gp.xlsm
te gebruiken. Dit bestand bevat de gegevens van alle SBO jeugdleden met een sbo of knsb
jeugdrating. De werking van het bestand wordt uitgelegd in bijlage 1.

Aandachtspunten
Nieuwe leden toevoegen: Vraag bij aanmeldingen van nieuwe leden in elk geval de school of
vereniging en het geboortejaar.
Inschatting startrating: Indien u de speelsterkte kunt toetsen aan die van spelers met een
rating, kunt u op basis daarvan een rating bepalen. Indien u de speelsterkte niet kent, is de
volgende vuistregel een goed uitgangspunt:
Jonger dan 7: 100, 7 of 8: 150, 9: 200, 10 of 11: 400, 12 of ouder 600.

Loting
Omdat de speler met lotnr 1 in elke groep in het voordeel is (4 x wit) en de wedstrijd 1 – 2 al
in ronde 2 wordt gespeeld, is het zeer wenselijk om, nadat de groepen op rating zijn
vastgesteld, binnen elk 8-tal te loten om de lotnummers van de spelers. De nieuwste versie
van de xslm bevat daarvoor een randomiser, voor automatisch loten.

Uitslag bij gelijk aantal punten
Indien spelers gelijk eindigen, wordt bij voorkeur de volgende sortering toegepast om een
winnaar te bepalen (voor de bekers): Score, SB, onderling resultaat, loting.

Indelen volgens Zwitsers
Voor het indelen volgens Zwitsers is het aan te raden Swissmaster (SMW) te gebruiken. Dit
programma kan worden verkregen via de KNSB.

Aandachtspunten
Bestaande leden toevoegen: Kies in SMW als spelerslijst het bijgeleverde bestand
sbo_spelerslijst.txt. Door de 1e letters van de voornaam in te typen kunt u de spelers snel
toevoegen.
Nieuwe leden toevoegen: Vraag bij aanmeldingen van nieuwe leden in elk geval de school of
vereniging en het geboortejaar.
Inschatting startrating: Indien u de speelsterkte kunt toetsen aan die van spelers met een
rating, kunt u op basis daarvan een rating bepalen. Indien u de speelsterkte niet kent, is de
volgende vuistregel een goed uitgangspunt:
Jonger dan 7: 100, 7 of 8: 150, 9: 200, 10 of 11: 400, 12 of ouder 600.
Aantal ronden / spelers per groep
Voor een 7 rondig toernooi kunt u tot ca 40 spelers in een enkele groep plaatsten. Bij meer
spelers dient u het aantal ronden te verhogen tot 9 of 13 (altijd oneven). Zorg voor niet al te
grote ratingverschillen binnen 1 groep. Kunt u dit niet voorkomen, kunt u werken met
ratinggroepen binnen de hoofdgroep, zie verderop.

Indeling
Zwitsers kan op 2 manieren worden ingedeeld, op rating (ZOR) en op weerstandspunten
(ZOW).
Voor de hoogste groepen kan het gehele toernooi via ZOR worden gespeeld (in te stellen bij
Toernooi informatie). Voor lagere groepen, waarbij vaak spelers zonder rating of met
ingeschatte en/of onzuivere ratings meedoen, is het eerlijker om na 2 of 3 ronden ZOR over
te schakelen op ZOW. Na de 2e of 3e ronde kan dit eenvoudig worden gedaan door de
instelling in SMW (Toernooi informatie) te wijzigen.
Kleurloting 1e ronde
Het is mogelijk om te loten voor de kleur van de hoogste speler aan bord 1 in de 1 e ronde.
Na de loting kunt u dit aangeven in SMW (Toernooi Info). Doe dit voor het maken van de
pairing van ronde 1.

Uitslag bij gelijk aantal punten
Indien spelers gelijk eindigen, wordt bij voorkeur de volgende sortering toegepast om een
winnaar te bepalen (voor de bekers): Score, Weerstandspunten, SB, onderling resultaat,
Progressieve Score, loting. U kunt deze volgorde instellen in SMW. Het is al correct ingesteld
in het meegeleverde SWM sjabloon (sbojgp.smw).

Verwerking
Na afloop van het toernooi kunt u het gehele .smw bestand mailen naar
jeugdrating@sboschaak.net én jeugdgp@sboschaak.net, voor de verwerking ten behoeve
van de SBO en KNSB jeugdrating en het bijwerken van de jeugd gp stand.

Indelen volgens Zwitsers met rating- of leeftijdgroepen
Als binnen een Zwitserse groep met een groot aantal spelers (12 – 40) een groot verschil in
speelsterkte is, kunt u een sub-indeling maken in ratinggroepen. Het is raadzaam om deze
indeling voor de 1e ronde bekend te maken, en heldere grenzen te hanteren. Een ”goodpractice” is om de indeling vast te leggen in de spelerslijst, door achter de naam een
groepsaanduiding te vermelden (A,B, C of 1,2,3).
Dit systeem is ook hanteerbaar indien binnen de groep op leeftijd ipv op rating wordt
gespeeld.
Verder gelden dezelfde uitgangspunten als boven vermeld bij “Indelen volgens Zwitsers”.

Aandachtspunten bij de opening / welkomstwoord
De volgende punten moeten in elk geval duidelijk worden gemeld in een openings- of
welkomstoespraak:
 Aanraken is zetten, stuk tegenstander aanraken is slaan,
 Bij promotie tot dame ook een dame inzetten, geen toren op de kop. Geen dame
aanwezig: vragen aan de tafelleider.
 Bij vragen / onenigheid: klok stilzetten en tafelleider roepen,
 Spelers, ouders, begeleiders en tafelleiders mogen zich niet bemoeien met de partij,
ook niet bij illegale zetten,
 Spelers moeten zelf zien / aangeven als de tegenstander door de klok gaat, en niet
andere spelers, de ouders, begeleiders of tafelleiders,
 Uitslag melden bij de tafelleider,
 Na afloop partij de speelzaal verlaten (indien mogelijk), zo niet dan rustig toekijken
en niet met de partijen bemoeien,
 Wijs de tafelleiders en scheidsrechter aan,
 Andere huishoudelijke mededelingen,
 Het document ‘Schaaketiquette’, te downloaden via www.sboschaak.net.

Bijlage 1 Handleiding sbo_gp.xlsm en gp_export.xlsm
Voor het bijhouden van de standen van de achtkampen bij SBO JeugdGP toernooien gaat
men als volgt te werk:
Stappen 1 t/m 3 kunnen vooraf aan het toernooi worden gedaan, dat scheelt tijd. Na de
inschrijving (dus vlak voor de 1e speelronde), als het definitieve spelersveld bekend en
verwerkt is, kunt u verder gaan vanaf stap 4.
1) Gebruik de meest recente sbo_gp en gp_export sheets, eventueel op te vragen via
jeugdrating@sboschaak.net (Het is niet nodig om de macro’s in te schakelen).
2) Open sbo_gp.xlsm
3) Op tabblad 1 kan worden aangegeven welke deelnemers mee doen, door in kolom A
bij de deelnemers een 1 te plaatsten.
Toevoegen deelnemers:
Als er deelnemers zijn, die nog niet op de lijst staan, graag de gegevens zo volledig
mogelijk toevoegen. Minimaal verplichte velden zijn:
a. Naam
b. Vereniging of school
c. Rating of geschatte rating
d. Geboortejaar
e. Naamcode (volledige naam zonder spaties)
Zonder deze gegevens werkt de Excel sheet mogelijk niet correct.
4) Als alle deelnemers zijn ingevuld kun je sorteren op rating:
a. Ga op veld A1 staan;
b. Klik op Data > Sorteren;
c. Kies voor Sorteren op Doet mee, oplopend, jeugdrating Aflopend, 1
veldnamenrij.
5) Als er gesorteerd is, kun je volgnummers invullen:
6) Snelle methode: zet in kolom B bij de 1e een 1, bij de 2e een 2 en selecteer beide
vakken en sleep de + (muis op rechteronderhoek selectie) helemaal tot de laatste
deelnemer.
7) Loten: nadat de indeling in 8-tallen is gemaakt, via de sortering bij punt 5) en 6) kunt
u loting toepassen door te sorteren op B + lotnummer
8) Op het tabblad schema’s staat nu de poule-indeling en bergertabellen. Print dit
overzicht af om de stand bij te houden.
Na afloop toernooi open je sbo_export.xlsm (Het is niet nodig om de macro’s in te
schakelen).
1) Kopieer tabblad 1 van sbo_gp.xlsm naar tabblad 1 van sbo_export.xlsm.
2) Op tabblad 4 Partijen kun je nu van alle partijen de uitslag invullen:
a. In de kolom "Uitslag" vult u een van de volgende getallen in: 1, 2 of 3. Waarbij
1 betekent dat wit heeft gewonnen, 2 zwart en 3 staat voor remise. Tel 10 op
bij deze getallen indien het einde van de partij een reglementaire beslissing
was.
3) Sla het bestand op en mail het retour naar jeugdrating@sboschaak.net.

4) De ratingcommissaris zal de nieuwe sbo jeugdratings bepalen en een ratingrapport
naar de knsb sturen.

