XIII. SZATYMAZ  KUPA

Nyílt sakkverseny


Szatymaz, 2016. május 13-16.


A verseny rendezője:

Szatymazi Sakkbarátok Köre
Szatymaz Község Önkormányzata

A verseny célja:

Alkalmat adni a szabadidő eltöltésére, a sakkozók részére versenyzési lehetőség biztosítása, sakkbaráti kapcsolatok ápolása, FIDE értékszám szerzési lehetőség biztosítása.

A verseny helye:

Szatymazi Művelődési Ház (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.)


A lebonyolítás formája:

7 fordulós svájci rendszer a FIDE szabályai szerint. Játékidő: 2x2 óra, QPF
Játékosra várakozási idő 60 perc. Óvás lehetőségével a fordulót követő 10 percig lehet élni,10.000 Ft óvási díj megfizetésével a főbírónál - ha az óvás jogosnak bizonyul, az óvási díj visszajár!
   
Díjazás:

Az első öt helyezett, illetve a legjobb ifi játékos (a verseny kezdetekor 18 év alatti), a legjobb senior játékos (a verseny kezdetekor már 55 év feletti), és a legjobb szatymazi játékos serleg díjazásban részesül. Az első helyezett vándorserleget is kap. Egy versenyző csak egy díjat nyerhet! Holtverseny esetén: Buchholz, Berger, progresszív érték, sorsolás dönt.

Nevezési díj:

Felnőttek:  2.500Ft, Ifik:  1.000Ft
A szatymazi egyesület ifi játékosai nem fizetnek nevezési díjat.
					
Minden játékosnak rendelkeznie kell 2016-os versenyengedéllyel! A versenyengedély a helyszínen nem váltható ki! Külföldi játékosoknak az FRD megléte kötelező, ha nincs, kiváltható 1500.-Ft./év díj ellenében.


Nevezés:

Írásban vagy telefonon a szervezőknél 2016.05.12-én 22.00 óráig.
				
A verseny programja:

				Május 13. (péntek)		15.00 - 15.50  regisztráció
								15.50 - 16.00	  megnyitó
								16.00 - 20.00	  1. forduló

				Május 14. (szombat)	09.00 - 13.00  2. forduló
								14.00 - 18.00  3. forduló

				Május 15. (vasárnap)	09.00 - 13.00  4. forduló
								14.00 - 18.00	  5. forduló

				Május 16. (hétfő)		09.00 - 13.00  6. forduló
								14.00 - 18.00  7. forduló

								
				Eredményhirdetésre közvetlenül a helyezések 					 		megállapítását  követően kerül sor.

Versenybíró:

Zámbó László nk. versenybíró

Információ:

				ifj. Filep Miklós vagy id. Filep Miklós
				6763 Szatymaz, Barackvirág u. 32.
				62/283-452, 30/849-69-73
fmiki75@gmail.com

A Versenykiírás megváltoztatásának jogát - a verseny kezdetéig - a rendezőség fenntartja.

Szatymaz, 2016.03.05.


