Toelichting ratingcommissaris op de nieuwe jeugdrating

Toelichting ratingcommissaris op de nieuwe jeugdrating
In februari 2010 heeft de KNSB voor de jeugdrating een nieuw systeem
geïmplementeerd. Dit systeem vertoont zeer veel overeenkomsten met de KNSBseniorenrating maar wijkt op diverse punten toch af, dit om beter op de wensen voor
een jeugdrating aan te sluiten.
De reden waarom er een nieuw jeugdrating systeem is ingevoerd, is om de
berekening transparanter te maken. Voorheen was het niet mogelijk om vooraf per
individu de rating te berekenen. Dit riep dan ook een hoop vragen op. Met het huidige
systeem is dat wel mogelijk. Er zijn rekenregels gedefinieerd waarin alle
rekenformules staan.
In een notendop de grootste wijzigingen ten opzicht van het oude systeem.
1.
Er wordt niet meer geïtereerd, dit betekent dat de rating van de tegenstanders
altijd vooraf duidelijk is. Deze is gelijk aan de eerste ronde van het betreffende
evenement.
Dit betekent dat na de partij precies kan worden bepaald hoeveel punten de
partij heeft opgeleverd omdat de score van de tegenstanders in andere partijen
er niet meer toe doen.
2.
De k-factor is bij beginnende spelers (minder dan 75 partijen gespeeld)
afhankelijk van het aantal verwerkte partijen gemaakt. Om te voorkomen dat
bij beginnende spelers de eerste evenementen onevenredig zwaar mee tellen is
de k-factor zodanig gekozen dat de nieuwe partijen circa anderhalf keer zo
zwaar meetellen als de oude. Hiervoor is gekozen omdat veel spelers in het
begin van hun schaakloopbaan grote progressie laten zien.
Gevolg van deze hogere k-factor is dat de rating van beginnende spelers zeer
sterk kan fluctueren.
3.
Bij spelers met de buitenlandse nationaliteit ('buitenlanders') die weinig of niet
recent in Nederland partijen hebben gespeeld, wordt de FIDE-rating gebruikt.
Ons uitgangspunt is dat de FIDE-rating bij 'buitenlanders' veelal betrouwbaar is
omdat deze is gebaseerd op meer en op recentere partijen. Achter liggende
reden is dat partijen gespeeld door 'buitenlanders' buiten Nederland door ons
niet (kunnen) worden verwerkt.
De consequentie hiervan is dat de KNSB-rating van 'buitenlanders' tussen twee
lijsten een grote sprong kan maken wanneer het een redelijke tijd geleden is dat
de laatste partij in Nederland is verwerkt.
In een notendop de grootste wijzigingen ten opzicht van de seniorenrating.
1.
Er wordt per ratinglijst een bonus meegegeven aan alle spelers. Reden is dat
kinderen zich beter kunnen concentreren naarmate ze ouder worden en
daardoor beter gaan spelen. Om ratingdeflatie tegen te gaan krijgen daarom
alle spelers met een jeugdrating elke lijst een ratingbonus.
2.
Naast partijen waarbij de tegenstander een rating heeft, worden ook partijen
meegeteld waarbij de tegenstander tegen tenminste drie ratinghouders heeft
gespeeld. Reden hiervan is om er voor te zorgen dat jeugdspelers sneller een
rating kunnen krijgen. Op deze manier tellen in gesloten groepen alle partijen
mee indien er drie ratinghouders in een groep zitten. Bij een gesloten 8-kamp
heeft iedereen na afloop hiervan een rating.
3.
Partijen tegen tegenstanders met een betrouwbare rating (gebaseerd op meer
partijen) tellen zwaarder mee dan partijen waar de tegenstander een minder
betrouwbare rating heeft.
4.
Om de jeugdrating betrouwbaarder te maken worden alle partijen die worden
verwerkt voor de seniorenrating tevens verwerkt voor de jeugdrating. Partijen
van jeugdspelers tegen volwassen tellen dus mee voor de jeugdrating.
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Andere wijziging.
Er is tevens een wijzigingen doorgevoerd die niets met de berekening te maken heeft
maar meer administratieve gronden kent, namelijk een andere wijze van rapporteren.
Uit de oude rapportages konden de individuele uitslagen inclusief kleurverdeling niet
worden gehaald. Omdat deze gegevens nodig te voor de berekening zijn we
overgestapt naar de FIDE-rapportage. Bijkomend voordeel is dat bijna elk
indelingsprogramma (ook buiten Nederland) dit formaat al kon genereren.
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