
Reglement op de Jeugd Grand Prix Cyclus 
 
Artikel 1 
1. Dit reglement geldt voor de jaarlijkse Jeugd 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. 
 
Artikel 2 
1. In de Jeugd Grand Prix cyclus worden opgenomen jeugdtoernooien welke door of onder auspiciën van 
    een bij de LiSB aangesloten club worden georganiseerd in de periode waarop de Jeugd Grand Prix cyclus 
    betrekking heeft. 
2. Uiterlijk 1 september maakt het LiSB bestuur bekend welke toernooien in het daaropvolgende seizoen 
    (september tot en met juni) deel uitmaken van de Jeugd Grand Prix cyclus. 
‘ 
 
Artikel 3 
1. De club is vrij in het bepalen van inschrijfgeld en prijzen en in het kiezen van de toernooivorm, mits de 
    speelduur minimaal 10 en maximaal 30 minuten bedraagt. 
2. Voor deelname is een lidmaatschap van de LiSB niet verplicht. 
 
Artikel 4 
1. Na afloop van het toernooi stuurt de club de eindstanden binnen één week op naar de functionaris, die 
    de jeugd Grand Prix stand bijhoudt. 
2. De uitslag omvat van elke deelnemer tenminste: 
    a. de categorie waarin gespeeld is (A – H), 
    b. de naam, voornaam en geboortedatum, 
    c. de vereniging waarvan de speler lid is, dan wel of hij/zij persoonlijk lid is, en de behaalde plaats. 
 
Artikel 5 
1. Op elk toernooi van de cyclus ontvangt in iedere leeftijdscategorie de als eerste geëindigde 100 punten, 
    de tweede 99 punten, de derde 98 punten etc. 
2. Spelen in een hogere leeftijdscategorie is toegestaan. Per toernooi gelden de toegekende punten 
    slechts voor de leeftijdscategorie waarin ook daadwerkelijk gespeeld is. 
3. Indien in een cyclus in verschillende leeftijdscategorieën is gespeeld, worden de toegekende punten in 
    de rangschikking van de afzonderlijke leeftijdscategorieën verwerkt. 
 
Artikel 6 
Bij de bepaling van het eindklassement vervallen de slechtste resultaten volgens de volgende regels: 
a. bij een cyclus van 8 of meer toernooien vervallen 3 resultaten, 
b. bij een cyclus van 6 of 7 toernooien vervallen 2 resultaten, 
c. bij een cyclus van 4 of 5 toernooien vervalt 1 resultaat. 
Onder de slechtste resultaten zijn inbegrepen de toernooien waaraan men niet heeft deelgenomen. 
 
Artikel 7 
In de Jeugd Grand Prix eindstand worden slechts spelers opgenomen, die lid zijn van de LiSB tijdens het 
laatste toernooi en aan minstens twee toernooien hebben deelgenomen. Voor de berekening van het 
aantal toe te kennen Grand Prix-punten worden de spelers die geen lid zijn van de LiSB wel meegeteld. 
 
Artikel 8 
1a. Winnaar in een bepaalde leeftijdscategorie is de speler met het meeste punten in de eindstand van de 
      Jeugd Grand Prix cyclus. 
  b. De winnaars in A en B categorie mogen zich in hun leeftijdscategorie tevens Persoonlijk Limburgs Kampioen 
      noemen 
2 .Bij gelijk eindigen is de winnaar: 
    a. de speler die aan de meeste toernooien heeft deelgenomen; 
    b. de speler die de meeste toernooien heeft gewonnen; 
    c. loting. 



  
Artikel 9 
Voor elk van de categorieën A, B en C zijn 4 geldprijzen beschikbaar. De hoogte van de geldprijzen wordt 
bepaald door de penningmeester van de LiSB. Per categorie is de verdeling: 1: 40%, 2: 30%, 3: 20% en 
4: 10%. 
Voor elk van de categorieën D, E, F, G en H zijn 4 bekers beschikbaar. 
De uitreiking van de prijzen vindt uiterlijk plaats op het eerste Jeugd Grand Prix toernooi van de LiSB in 
het eerstvolgende schaakseizoen. 
 
Artikel 10 
Op punten, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jeugdleider. 
Op diens beslissingen staat binnen een maand na het bekend worden beroep open bij de Commissie van 
Beroep van de LiSB. 
Laatste wijziging: 
 
- Artikel 6 gewijzigd in de Algemene Leden Vergadering te Stein op 29-04-2017. 
- Artikel 8 gewijzigd in de Algemene Leden Vergadering te Stein op 23-09-2017 


