
Reglement Grand Prix 2011-2012 
 
Inleiding 
Dit reglement dient voor het verschaffen van duidelijkheid over de aspecten die te maken hebben 
met doelstelling, indeling, regels, prijzenfonds, prijswinnaars en hoe de deelnemende toernooi-
organisaties de uitslagen dienen aan te leveren. In alle gevallen waarin dit reglement niet mocht 
voorzien beslist de GP organisatie. 
 
Doelstelling: 
Bevorderen van toernooi bezoek. 
 
Indeling: 
In 4 groepen naar KNSB rating van 1 augustus 2010; indien deze niet beschikbaar is, wordt de 
KNSB rating gebruikt die qua datum zo dicht mogelijk bij bovenstaande datum zit. 

 
A. >=1900  
B. 1700-1899, 
C. 1500-1699  
D. <=1499 
 
Aantal meetellende toernooien per deelnemer: 
Per deelnemer tellen maximaal 2/3 van het totaal aantal toernooien, naar boven afgerond, 
bijvoorbeeld bij 8 toernooien doen 6 toernooien van het totale aantal GP-toernooien mee. Indien 
een speler aan meer dan 2/3 van het totale aantal toernooien meedoet tellen de beste resultaten. 
 
Score per deelnemer per toernooi: 
A. De score voor de hoogst eindigende deelnemer per ratinggroep is 50 punten en voor de laagst 
eindigende deelnemer per ratinggroep 10 punten. De overige deelnemers ontvangen punten naar 

rato van hun resultaat relatief ten opzichte van de andere deelnemers uit de zelfde groep. Bij 
gelijk eindigen worden de punten gedeeld. Zie ook rekenvoorbeeld A. 
 
B. De score is, bij toernooien waar in groepen wordt gespeeld, d.w.z. dat al vanaf het begin zeker 
is dat bepaalde deelnemers nooit tegen elkaar hoeven te spelen, een 100% score goed voor 50 
punten en een 0% score voor 10 punten. De overige scores worden beloond met een hoeveelheid 
punten naar rato van de maximaal te behalen score. Zie ook rekenvoorbeeld B. 
 

In alle gevallen zijn WP- en SB-punten niet van belang voor de GP-puntenverdeling. 
 
Toernooien: 
Uitsluitend toernooien met een open inschrijving tellen mee voor de GP, nadat het toernooi op tijd 
is aangemeld bij de secretaris van de SBO. De toernooiorganisatie is verplicht om alle 
verenigingen van de SBO een uitnodiging tot deelname te sturen zodat alle leden van de SBO 
hiervan kennis kunnen nemen. 
 
Inzending aanmelding en uitslagen: 
 
GP-toernooien moeten ook in principe voor 1 oktober zijn aangemeld. De definitieve datum van 
een toernooi moet minstens 3 maanden voor deze definitieve datum vaststaan. Een GP-toernooi 
mag niet samenvallen met de KNSB- of SBO competitie of een ander GP-toernooi. Ruim voordat 
een toernooi gespeeld wordt dient er een weblink, dan wel een worddocument o.i.d. naar de SBO 

Grand-Prix organisatie gestuurd te worden waarop de informatie over het toernooi staat, zodat 
deze op de SBO-website gepubliceerd kan worden. De resultaten van een toernooi dienen binnen 
2 dagen na afloop van het toernooi opgestuurd te zijn naar de GP- organisatie. De toernooi-
resultaten dienen per e-mail als computerbestand aangeleverd te worden in een leesbaar 
formaat. (Voorbeelden van leesbare formaten: .txt, .rtf, .doc, .xls, .pdf, .htm.) De volgende 
gegevens zijn minimaal vereist:  

 Knsb nummers van de deelnemers,  
 Deelnemers voor- en achternamen, 
 De einduitslag, met behaalde aantal punten per deelnemer, 



 Aantal speelrondes. 
 
Contactinformatie SBO Grand Prix: 
De SBO Grand Prix organisatie wordt verzorgd door het secretariaat van de SBO en is per email 
te bereiken op secretaris@sboschaak.net . 
 
Deelnemer: 

Als deelnemer hoef je je niet aan te melden voor de SBO Grand Prix. Als je meespeelt aan een of 
meer GP-toernooien worden je GP-punten automatisch berekend. De SBO-GP wordt alleen 
berekend voor leden van een bij de SBO aangesloten vereniging. 
 
Prijzenfonds  
Het beschikbare prijzenfonds is afhankelijk van het aantal daadwerkelijk gespeelde GP-
toernooien. Indien minder dan 3 GP-toernooien daadwerkelijk zijn gespeeld is er geen 
prijzenfonds beschikbaar. Tussen 3-5 toernooien geldt tabel 1. Bij meer dan 10 toernooien geldt 
tabel 2. Tussen 5-10 toernooien wordt het prijzenfonds naar rato verdeeld. 
Er zijn per ratinggroep vijf prijzen beschikbaar,verdeelt over de bovenste 4 per ratinggroep en 
één voor de hoogst eindigende deelnemer die aan de meeste toernooien heeft deelgenomen, en 
niet bij de bovenste 4 is geëindigd.  
 
Tabel 1 (3-5 toernooien) 

Groep 1ste 2e 3e Meeste toernooien 

A 35 20 15 5 

B 25 15 10 5 

C 20 10 5 5 

D 15 10 5 5 

 
 

 
 
 
 Tabel 2 (10 of meer toernooien) 

Groep 1ste 2e 3e Meeste toernooien 

A 50 35 25 10 

B 40 30 20 10 

C 35 25 15 10 

D 30 20 15 10 

 
  



Rekenvoorbeeld A 
In een toernooi met één grote groep worden 
7 ronden gespeeld. De einduitslag is als 
volgt: 
 

 Naam Groep score 

1 Jan A 6 

2 Piet A 5 

3 Klaas B 5 

4 Joop C 4 

5 Willem B 4 

6 Mark C 3½ 

7 Theo B 2 

8 Frank C 1 

9 Leo C 1 

 
De puntenverdeling voor de A-groep wordt 
dan: 
 

 Naam Score GP-punten 

1 Jan 6 50.0 

2 Piet 5 10.0 

 
De puntenverdeling voor de B-groep: 
 

 Naam Score GP-punten 

1 Klaas 5 50.0 

2 Willem 4 30.0 

3 Theo 2 10.0 

 
De puntenverdeling voor de C-groep: 
 

 Naam Score GP-punten 

1 Joop 4 50.0 

2 Mark 3½ 36.7 

3 Frank 1 16.7 

4 Leo 1 16.7 

 
Frank en Leo hebben dezelfde score, dus 
delen zij de punten. Frank zou 23.3 punten 
hebben en Leo 10.0. Dit wordt dus 16.7 voor 
allebei. Het aantal gespeelde ronden is in een 
toernooi met één grote groep niet van 
belang. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rekenvoorbeeld B 
In een toernooi met twee afzonderlijke 
groepen worden 3 ronden gespeeld. De 
einduitslag is als volgt: 
 

 Naam Groep Score 

1 Jan A 3 

2 Piet A 1 

3 Klaas B 1 

4 Joop C 1 

 

 Naam Groep Score 

1 Willem B 2 

2 Mark C 2 

3 Theo B 2 

4 Frank C 0 

 
De puntenverdeling voor de A-groep wordt 
dan: 
 

 Naam Score GPpunten 

1 Jan 3 50.0 

2 Piet 1 23.3 

 
De puntenverdeling voor de B-groep: 
 

 Naam  Score  GPpunten 

1  Klaas  1  23.3 

2  Willem  2  36.7 

3  Theo  2  36.7 

 
De puntenverdeling voor de C-groep: 
 

 Naam Score Gpunten 

1 Joop 1 23.3 

2 Mark 2 36.7 

3 Frank 0 10.0 

 
De score voor Joop is 1/3 ⋅ (50 – 10) + 10 = 
23.3 
voor de score van 1 uit 3 en 10 punten voor 
deelname. 


