Draaiboek NOSBO Grand-Prix toernooi versie seizoen 2019-2020
Aan het begin van het schaakseizoen:
Datum GP vaststellen en aanvragen bij NOSBO via jeugdzaken@nosbo.nl
Zaal reserveren (kosten zijn voor de organiserende vereniging)
Maand van te voren:
Contactpersoon en details doorgeven aan GP coördinator en jeugdzaken@nosbo.nl voor plaatsing op
Nosbo Jeugdkalender .
Openen inschrijvingen via Nosbo site
Telefoonnummer doorgeven waarop men op speeldag bereikbaar is.
Medewerkers regelen (3-5) Beginnen met nevenactiviteiten regelen
Reserveren NOSBO-materiaal (bij NOSBO- materiaalbeheerder)
Twee weken van te voren:
Aanschaffen prijzen en evt. een herinnering voor alle deelnemers (organiserende vereniging is hier
zelf verantwoordelijk voor)
In week van te voren:
Regelmatig checken deelnemerslijst op NOSBO-site
Eventueel voorlopige indeling publiceren op NOSBO-site (indelen o.b.v. rating door organisatie zelf)
Dit draaiboek doorlezen
Wedstrijdformulieren (invultabellen + speelschema) downloaden
FIDE-reglement en GP-reglement downloaden https://www.nosbo.nl/documenten .
Dag zelf:
10.30 uur: ontvangst registratielijst en groepsindeling. Deze twee printen en beginnen met invullen
van de groepstabellen.
Mogelijk tijdschema’s
Groepen A en eventueel B (6 deelnemers)
20 min. p.p.p.p.

Groepen B-C t/m FGH.. (8 deelnemers)
15 min p.p.p.p.

Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5

Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5
Ronde 6
Ronde 7

13:30 – 14:10 uur
14:10 – 14:50 uur
14:50 – 15:30 uur
15:30 – 16:10 uur
16:10 – 16:50 uur

13:30 – 14:00 uur
14:00 – 14:30 uur
14:30 – 15:00 uur
15:00 – 15:30 uur
15:30 – 16:00 uur
16:00 – 16:30 uur
16:30 – 17:00 uur

Pauze mogelijkheid bv. na ronde 3 in groep A (B) en na ronde 4 in de overige groepen. Starttijden
schuiven dan op (of ronde 1 eerder beginnen).
11.30 uur: Klaar zetten borden, stukken, klokken. Richt de zaal zo in, dat er een duidelijke scheiding
valt waar te nemen tussen speelruimte en publieksruimte. De hoogste groepen spelen zo ver
mogelijk van bar en publieksgedeelte vandaan, of zelfs apart. Duidelijk aangeven waar elke groep

speelt. Inrichten ruimte voor nevenactiviteiten (met strips, spelletjes, schaakopgave, video)
Ophangen groepindeling en Regels voor gedrag en schaken.
12.30 uur: Zaal open voor deelnemers.
12.45 uur: Start registratie. Nodig: twee personen (één registreert deelnemers en vraagt naar
eventueel ontbrekende gegevens, ander int het geld), registratielijst, groepsindeling, kas met
wisselgeld (1 en 2 euro munten, briefjes van € 5), pennen. Deelnemers betalen € 5 (adviesprijs) ; Wie
zich pas aan de zaal inschrijft kan alleen meedoen (op volgorde van aanmelding) als er plaatsen
openvallen doordat iemand niet komt opdagen of wanneer de laagste groep nog niet vol is. Spelers
zonder (N)JR (Jeugdrating) krijgen een ‘instaprating’ volgens de formule (leeftijd*50 + laatstbehaalde-stap*100).
13.15 uur: Einde registratie. Indien nodig herindeling groepen. De A-groep bestaat altijd uit 6
personen, de andere groepen in principe uit 8 personen. Indien dat niet mogelijk is, eventueel de Bgroep ook uit 6 personen.
Indien de laagste groep uit 6 spelers bestaat, dient toch een speeltijd van 15 min. p.p.p.p.
aangehouden te worden. Eventueel kan in deze groep een hele competitie (2 keer achter elkaar
tegen dezelfde tegenstander) gespeeld worden.
13.20 uur: Centraal welkomstwoord. Voordat begonnen wordt, moet iedereen bij zijn groep aan het
bord zitten. Het volgende vermelden: - speeltempo - voorstellen wedstrijdleiders - ruimtes:
publieksruimte, nevenactiviteiten, bar, wc’s - voornaamste spelregels (arbiter komt alleen in actie als
er om gevraagd wordt of als de FIDE-regels dat vereisen; een onreglementaire zet verliest niet, je
kunt eventueel wel 2 minuten tijdstraf toekennen).
13.30 uur: Start partijen. Zoveel mogelijk aan het tijdschema houden. De groepen van 8 altijd
gelijktijdig laten beginnen, ook als één van de groepen eerder klaar is. Tijdens hele toernooi: digitale
foto’s maken.
17.00 uur eventuele barrages
17.15 uur: Prijsuitreiking (centraal). Als er veel groepen vroeg klaar zijn, eventueel voor sommige
groepen prijzen eerder uitreiken. Dit moet dan wel in aparte ruimte, zodat de nog spelende groepen
er geen last van hebben.
Zaterdagavond/zondag:
Eindstanden én individuele uitslagen in Excel-formaat (of in Swissmaster) mailen naar de GP
coördinator. Verslag schrijven en plaatsen op eigen site. Link mailen naar de NOSBO. Foto’s (i.i.g.
van groepswinnaars) mailen naar de NOSBO. Persbericht met foto’s naar (lokale) pers sturen.
Z.s.m. na afloop:
NOSBO-materiaal terugbrengen naar materiaalbeheerder.

