
Reglement op de Senioren Grand Prix Cyclus 
 
Artikel 1: 

1. Dit reglement geldt voor de jaarlijkse Grand Prix cyclus van de LiSB. 
2. Waar in dit reglement gesproken wordt over de club, wordt de organiserende club, een 

vertegenwoordigende commissie van één of meer clubs of een andere organisatie of 
rechtspersoon bedoeld die in het bondsgebied een toernooi wil organiseren. 

3. Het LiSB bestuur heeft het recht om de Grand Prix cyclus een specifieke naam te geven, 
bijvoorbeeld van een sponsor. 

 
Artikel 2: 

1. Het LiSB bestuur wijst een Grand Prix coördinator aan. 
2. De Grand Prix coördinator is belast met een aantal taken als nader gespecificeerd in dit 

reglement. 
3. De Grand Prix coördinator verricht zijn werk onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 

 
Artikel 3: 

1. In de Grand Prix cyclus worden opgenomen de rapidtoernooien welke door of onder auspiciën 
van een bij de LiSB aangesloten club worden georganiseerd in de periode waarop de Grand 
Prix cyclus betrekking heeft. 

2. Uiterlijk 1 september maakt het LiSB bestuur bekend welke toernooien in het daaropvolgende 
seizoen (september tot en met augustus) deel uitmaken van de Grand Prix cyclus. 

 
Artikel 4: 
De club is vrij in het kiezen van de toernooivorm. 
 
Artikel 5: 

1. De deelname moet mogelijk zijn voor alle belangstellenden in het bondsgebied. 
2. Voor deelname is een bondslidmaatschap niet verplicht. 
3. De club mag een invitatiegroep vormen. 

 
Artikel 6: 
De club is vrij in het bepalen van inleggeld en prijzen. 
 
Artikel 7: 

1. De club stuurt, uiterlijk twee weken voor de geplande toernooidatum, uitnodigingen naar de 
clubs. 

2. De club stuurt, zo spoedig mogelijk, een elektronische versie van de uitnodiging aan de Grand 
Prix coördinator. 

3. De Grand Prix coördinator stuurt, zo spoedig mogelijk na ontvangst van een elektronische 
versie, de uitnodiging door naar de hem bekende belangstellenden. Aanmelding voor deze 
mail kan via een bericht aan de Grand Prix coördinator. 

4. Op de uitnodiging geeft de club aan dat dit toernooi onderdeel is van de cyclus en maakt een 
verwijzing naar eventuele sponsoren. 

 
Artikel 8: 
De bond zal, daar waar zij nodig acht, het toernooi promoten. 
 
Artikel 9: 

1. Op alle deelnemende toernooien zijn punten te verdienen voor de Grand Prix. 
2. Puntentelling vindt plaats in drie verschillende ratingcategorieën: 

a.) 1801 en hoger 
b.) 1600 – 1800 
c.)  0 – 1599 

 
Artikel 10: 

1. In iedere ratingcategorie ontvangt de als eerste geëindigde 100 punten, de tweede 99 punten, 
de derde 98 punten etc. 

2. Indien het toernooi wordt gespeeld in een vorm waardoor spelers uit eenzelfde ratingcategorie 
in verschillende groepen uitkomen, zal voor de toekenning van de Grand Prix punten een 



ranglijst worden opgemaakt waarbij de feitelijke score wordt vermenigvuldigd met een factor 
gebaseerd op de gemiddelde rating van de groep waarin de speler heeft gespeeld. 

 
Artikel 11: 

1. Na afloop van het toernooi stuurt de club de eindstand van de groep of groepen naar de 
Grand Prix coördinator. 

2. De uitslag wordt bij voorkeur als Excel blad verzonden. 

3. De Grand Prix coördinator geeft van te voren aan welke gegevens van de deelnemers nodig 
zijn om de gegevens te kunnen verwerken. 

 
Artikel 12: 

1. De Grand Prix coördinator zal er naar streven om zo snel mogelijk, maar bij voorkeur binnen 
48 uur na de ontvangst van de gegevens, de nieuwe stand te publiceren. 

2. Per deelnemer tellen maximaal 70% van het totaal aantal toernooien, naar boven afgerond, 
mee voor de Grand Prix stand. 

3. Indien een speler aan meer dan 70% van het totaal aantal toernooien deelneemt tellen alleen 
de beste resultaten. 

4. In de Grand Prix eindstand worden slechts spelers opgenomen die via een persoonlijk 
lidmaatschap of via een bij de LiSB aangesloten vereniging lid van de LiSB zijn. 

5. Na het laatste toernooi zullen de cyclusprijzen worden uitgedeeld. Deze is gebaseerd op een 
verdeling overeenkomstig een verdeelsleutel die op de ALV wordt vastgesteld. 

 
Artikel 13: 

1. Op punten, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Grand Prix coördinator. 
2. Op beslissingen van de Grand Prix coördinator staat binnen een maand na het bekend 

worden beroep open bij de Commissie van Beroep van de LiSB. 
 
Artikel 14: 
Dit reglement kan worden aangehaald als 'Reglement Senioren Grand Prix Cyclus. 
 
 
 
 
Laatste wijziging: 

- Artikel 12 lid 4 gewijzigd in de Algemene Vergadering te Roermond op 13-09-2014.   

 


