REGLEMENT JEUGD GRAND PRIX
Artikel 1
De Jeugd Grand Prix (JGP) van de Schaakbond Overijssel (SBO) is een serie jeugdschaaktoernooien. Deelnemers aan de JGP kunnen punten verdienen door aan deze toernooien
mee te doen. Na afloop van het laatste toernooi wordt er een eindstand opgemaakt op grond
waarvan een aantal prijzen uitgereikt wordt. Om deel te kunnen nemen aan de JGP dient de
speler lid te zijn van een bij de SBO aangesloten vereniging. De toernooien worden bij
voorkeur gespeeld volgens het FIDE reglement.
Artikel 2
Het doel van de JGP is jeugdspelers zoveel mogelijk te stimuleren om aan jeugdschaaktoernooien mee te doen.
Artikel 3
Om mee te doen met de JGP moet iemand voldoen aan drie voorwaarden. Een deelnemer
moet:
1. lid zijn van de SBO;
2. in het kalenderjaar waarin het laatste toernooi van de JGP gespeeld wordt niet de
leeftijd 21 jaar of ouder bereiken;
3. tenminste aan één toernooi meedoen dat mee telt voor de JGP.
Iedereen die aan deze voorwaarden voldoet neemt automatisch deel aan de JGP.
Een speler die in de loop van het seizoen lid wordt van de SBO, krijgt vanaf dat moment
punten voor de JGP. Indien de speler dat seizoen al JGP-toernooien heeft gespeeld, worden
de punten van maximaal drie voorgaande toernooien ook meegerekend. Het gaat hierbij om
de drie laatst gehouden toernooien vóór het moment van ingaan van lidmaatschap.
Artikel 4
We onderscheiden de leeftijdscategorieën A tot en met H. De leeftijdscategorie waartoe een
deelnemer behoort wordt bepaald op grond van de leeftijd die de deelnemer zal bereiken in
het kalenderjaar waarin het laatste toernooi van de JGP gespeeld wordt (zie tabel 1). Voor
elke leeftijdscategorie wordt een aparte JGP stand gemaakt.
Tabel 1

Leeftijdscategorie
A
B
C
D
E
F
G
H

Leeftijd die de deelnemer bereikt in het kalenderjaar
dat het laatste toernooi van de JGP gespeeld wordt.
17, 18, 19 of 20 jaar
15 of 16 jaar
13 of 14 jaar
11 of 12 jaar
10 jaar
9 jaar
8 jaar
De categorieën G en H zullen als één
7 jaar of jonger
groep in de standen verwerkt worden

Artikel 5
Er zijn drie soorten toernooien die meetellen voor de JGP:
 Toernooien op leeftijd
Bij deze toernooien vindt de indeling plaats op grond van de leeftijd. Er wordt gespeeld in
groepen die corresponderen met de leeftijdscategorieën B tot en met G. Het persoonlijke
kampioenschap (PK) voor de SBO jeugd is een voorbeeld van zo’n toernooi.
 Toernooien op rating
Bij deze toernooien vindt de indeling plaats op grond van de jeugdrating. De deelnemers
worden op rating ingedeeld in groepen van 8. In iedere groep worden 7 partijen van 15
minuten per persoon per partij gespeeld.



Toernooien op rating met samengevoegde groepen
Bij deze toernooien vindt de indeling plaats op grond van de jeugdrating. De deelnemers
worden op rating ingedeeld in groepen van 8. Maximaal drie 8-tallen worden samengevoegd tot één speelgroep. Binnen een speelgroep wordt er gespeeld volgens het
zwitsers-systeem. De eindstand wordt opgemaakt voor de afzondelijke groepen (8tallen).
Ideaal voorbeeld:
9 groepen van 8 spelers.
Groep 1, 2 en 3 vormen speelgroep A.
Groep 4, 5 en 6 vormen speelgroep B.
Groep 7, 8 en 9 vormen speelgroep C,
Binnen speelgroep A spelen de groepen 1, 2 en 3 door elkaar en wordt er ingedeeld volgens het zwitsers-systeem. Er ontstaat binnen A een eindstand met de spelers van 1, 2
en 3 door elkaar heen. Nu worden de groepen 1, 2 en 3 weer apart genomen en
daarmee is de plaats binnen de groepen bekend.
De speelgroepen B en C spelen op dezelfde manier.
Uiteindelijk zijn er weer 9 groepen met elk een eigen nummer 1, 2, 3, … en 8.

Voor alle soorten toernooien geldt dat, indien ze in aanmerking willen komen om mee te
tellen voor de JGP, aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:
1. Een toernooi moet aan het begin van het seizoen zijn aangemeld bij de jeugdcommissie
van de SBO. De datum moet twee maanden van tevoren bekend zijn bij de JGP
coördinator. Alle gegevens, zoals speeltempo, van het toernooi moeten dan bekend zijn.
2. De organisatie van het toernooi moet het toernooi ruim van tevoren (tenminste 3 weken
voor het toernooi) bekend maken bij alle clubs van de SBO.
3. De uitslagen van het toernooi moeten binnen één week bij de JGP coördinator bekend
zijn. Bij deze uitslagen moet per deelnemer in ieder geval vermeld worden:
 voor- en achternaam van de deelnemer;
 of de deelnemer lid is van een bij de SBO aangesloten vereniging;
 het geboortejaar van de deelnemer;
 de club waar de deelnemer lid van is;
 het KNSB nummer van de deelnemer;
 het aantal punten dat de deelnemer heeft behaald;
 de groep waarin de deelnemer heeft mee gespeeld.
4. Datum en tijd van het toernooi dienen ter goedkeuring aan de jeugdcommissie
voorgelegd te worden. De jeugdcommissie heeft het recht om een toernooi te weigeren
voor deelname aan de JGP. De indiener van het toernooi krijgt een schriftelijke motivatie.
E-mail wordt beschouwd als schriftelijk.
5. Maximaal 25% van de JGP-toernooien mag op zondag worden gespeeld.
De JGP coördinator probeert om in de week na het toernooi de ranglijsten van de Jeugd
Grand Prix bij te werken. Deze ranglijst zal op de website van de SBO geplaatst worden.
Voor toernooien op rating geldt bovendien nog dat:
6. De deelnemerslijst van het toernooi twee dagen voor aanvang van het toernooi
doorgegeven dient te worden aan de JGP coördinator. De JGP coördinator zorgt dan dat
er een indeling van de groepen op rating komt.
Artikel 6
Voor iedere leeftijdscategorie wordt een aparte stand bijgehouden. Punten kunnen worden
verdiend door aan JGP toernooien mee te spelen. Hoe het aantal punten dat een deelnemer
verdiend berekend moet worden hangt af van het soort toernooi.

6.1 Puntentelling voor toernooien op leeftijd
Voor toernooien op leeftijd wordt het aantal JGP punten berekend met de formule
18 + w× score
met score = het aantal punten dat op het toernooi is gescoord
w
= het aantal JGP punten dat per gewonnen partij gescoord kan worden.
Deze waarde hangt af van de totale speelduur van de gespeelde
partijen. Zie tabel 2 voor de waarden van w.
Tabel 2

Maximale speelduur van een partij
minder dan 10 minuten p.p.p.p.
10 tot 30 minuten p.p.p.p.
30 tot 60 minuten p.p.p.p.
60 minuten of meer p.p.p.p.

w (aantal JGP punten per gewonnen partij)
1 punten
2 punten
3 punten
4 punten

6.1.1 Deelname in een hogere groep
Indien een deelnemer op een toernooi niet in zijn eigen maar in een hogere
leeftijdsgroep heeft meegespeeld, dienen de puntenaantallen zoals vermeld in tabel 2
vermenigvuldigd te worden met een factor (maxeigen / maxmeespeel)
met maxeigen
te

= het maximale aantal JGP punten dat in de eigen leeftijdsgroep

behalen was
maxmeespeel = het maximale aantal JGP punten dat in de leeftijdsgroep
waarin
meegespeeld is, te behalen was
6.2 Puntentelling voor toernooien op rating
Voor toernooien op rating wordt het aantal behaalde JGP punten berekend volgens de
formule
20 + score + groepgemiddeld - groep
waarbij score
groepgemiddeld
eigen

= het aantal gescoorde punten op het toernooi
= gemiddelde van de groepsnummers van alle spelers uit de
leeftijdscategorie die aan het toernooi hebben

deelgenomen.

groep

Alleen de JGP-spelers worden meegenomen bij het
berekenen van het gemiddelde.
= het nummer van de groep waarin meegespeeld is op het
toernooi.

6.3 Puntentelling voor toernooien op rating met samengevoegde groepen
Voor toernooien op rating met samengevoegde groepen is de puntentelling gelijk aan de
telling voor toernooien op rating. Voor de berekening van de punten krijgen alle spelers
binnen een speelgroep hetzelfde groepsnummer zijnde het laagste getal in die
speelgroep.
Voorbeeld:
speelgroep
groepsnummers
rekent met groepsnummer
A
1,2
1
B
3,4
3
A
1,2,3
1
B
4,5,6
4
A
1,2,3,4
1
B
5,6,7,8
5

6.4 75% Regeling
Van alle gehouden JGP toernooien kunnen maximaal 75% meetellen voor de eindstand,
waarbij dit aantal naar boven wordt afgerond. Indien een deelnemer aan meer
toernooien heeft deelgenomen, vallen de toernooien met het laagste puntentotaal af.
Voor de toernooien die hierdoor afvallen krijgt een deelnemer echter nog wel per
toernooi 10 bonuspunten voor deelname.
Artikel 7
Na afloop van het laatste JGP toernooi worden de eindstanden berekend en de prijzen
uitgereikt. Voor iedere leeftijdscategorie zijn de volgende prijzen:
 een wisselbeker voor de winnaar;
 een beker voor de winnaar om te behouden.
Verder zijn er voor de leeftijdscategorieën B en jonger waarbij de categorieën G en H één
groep (GH) zullen vormen:
 bekers voor de nummers twee en drie, afhankelijk van het aantal deelnemers in de
betreffende leeftijdscategorie. Voorwaarde is dat aan minimaal 5 jgp-toernooien in het
betreffende seizoen is deelgenomen;
 een beker voor de deelnemer die aan het meeste aantal JGP toernooien heeft mee
gedaan, maar geen van de bovenstaande prijzen gewonnen heeft. Een voorwaarde voor
het winnen van deze prijs is echter wel dat de deelnemer aan minstens 75% (naar boven
afgerond) van de toernooien die meetellen in zijn leeftijdscategorie moet hebben
meegedaan.
De kampioen van het vorige seizoen dient de wisselbeker op het op één na laatste JGP
toernooi van het seizoen in te leveren bij de JGP coördinator.

