
Noordelijke Schaakbond

Reglement Grand Prix Toernooien

1) Dit reglement geldt voor de Grand Prix jeugdtoernooien die door de NOSBO i.s.m.
schaakverenigingen worden gehouden.

2) Er wordt gespeeld volgens de laatste Nederlandse vertaling van het FIDE-reglement, aangevuld
met de Regels voor het Rapidschaak.

3) De toernooien worden op zaterdag-, of zondagmiddag gehouden (vanaf 13.00 uur).

4) Deelname is mogelijk voor alle jeugdspelers tot 20 jaar (peildatum kalenderjaar). Men dient zich 
aan te melden via het inschrijvingsformulier op de NOSBO-website. Spelers die zich pas op de 
speeldag zelf aanmelden, kunnen alleen meedoen als er plaatsen open vallen of wanneer de laatste
groep nog niet vol is. Zij worden geplaatst in volgorde van aanmelding.

5) Het inschrijfgeld voor leden en niet-leden wordt elk seizoen door de NOSBO vastgesteld.

6) De groepsindeling wordt gemaakt op basis van de Noordelijke Jeugdrating, voor de hogere 
groepen kan ook gekozen worden voor de KNSB (jeugd)rating.

7) De hoogste groep zal altijd bestaan uit 6 spelers. De overige groepen bestaan in principe uit 8 
personen. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal ook de tweede groep uit 6 spelers bestaan of 
zal / zullen de laagste groep(en) uit 7 of 8 spelers bestaan.
Het is mogelijk om de hoogste groepen samen te voegen en een Zwitsers toernooi te spelen. Aan 
het eind van het toernooi wordt de eindstand alsnog gesplitst naar groepen van GP-omvang. Dit 
voor de verdeling van prijzen en klassementspunten.

8) De bedenktijd bedraagt voor een groep van 6 spelers 20 minuten p.p.p.p. en voor een groep van 
8 spelers 15 minuten p.p.p.p. In de laagste groep(en) mag ook zonder klok worden gespeeld. De 
keuze voor het spelen zonder klok ligt bij de toernooileiding. In dat geval worden de partijen 
gearbitreerd na afloop van de bedenktijd.
Als de hoogste groepen een Zwitsers toernooi spelen, is de bedenktijd 15 minuten p.p.p.p. voor 7 
ronden.

9) De eindstand wordt bepaald door het aantal gescoorde punten (1 punt bij winst en ½ bij remise).
Is het aantal punten gelijk, dan geldt achtereenvolgens: onderling resultaat, SB-score. Is de SB-
score gelijk, dan wordt er in geval van een prijs een beslissingsvluggertje gespeeld met een 
bedenktijd van 6 minuten voor wit en 5 voor zwart. Wit moet in dit geval winnen, zwart heeft 
genoeg aan remise.
In een Zwitserse groep, wordt de volgorde als volgt vastgesteld: onderling resultaat (alleen voor 
plaats 1), weerstandspunten, SB-score, als de SB-score gelijk is, volgt in het geval van een prijs, ook
hier een beslissingsvluggertje gespeeld met een bedenktijd van 6 minuten voor wit en 5 voor 
zwart. Wit moet in dit geval winnen, zwart heeft genoeg aan remise.

10) Er zijn drie prijzen per groep. Het verdient sterke aanbeveling om iedere deelnemer ook een 
herinnering mee te geven.
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11) De uitslagen worden na ieder toernooi verwerkt voor de Noordelijke jeugdrating en het Grand 
Prix klassement. De leider van het Grand Prix klassement ontvangt aan het begin van het volgende
Grand Prix toernooi een (gele) leiderstrui.

12) Voor de eerste vijf plaatsen in het eindklassement stelt de NOSBO aan het eind van het seizoen 
prijzen beschikbaar. Indien er minder dan vier Grand Prix toernooien worden georganiseerd, zal 
er geen eindklassement gemaakt worden. Indien er acht of meer Grand Prix toernooien worden 
georganiseerd, tellen de twee laagste resultaten (en bij zeven toernooien: het laagste resultaat) niet 
mee voor de berekening van de tussenstanden en de eindstand van het Grand Prix klassement.
Het niet-meedoen aan een Grand Prix toernooi levert 0 punten op en wordt ook beschouwd als een
resultaat.

13) In onvoorziene omstandigheden beslist de wedstrijdleiding.

14) Dit reglement is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 17 september 2014 en 
treedt per die datum in werking.
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