Magyar Korcsoportos Sakkbajnokság
VERSENYKIÍRÁSA
Balatonlelle, 2017. június 23-30.

A verseny célja: 8, 10, 12, 14, 16, 18 éves korcsoportonként megállapítani a
2017. év Magyar Bajnokait és második helyezettjeit, akik jogot szereznek a
Világ-, és Európa Bajnokságon való részvételre.
A verseny helyszíne:
Balatonlellei Általános Iskola, Petőfi utca 1.
Balatonlellei Művelődési Ház, Kossuth utca 2.
A szállás helyszíne:
Balatonlellei Szent István Hotel,Szent István u. 6.
A verseny ideje:
2017. június 23-30.
A verseny rendezője:
Magyar Sakkszövetség
Versenyigazgató:
Varga Péter MSSZ Ifjúsági Bizottság elnöke
Főbíró:
Györkös Lajos nemzetközi bíró
Versenybírók:
a helyszínen kerülnek ismertetésre
Versenybíróság tagjai: A verseny előtt felkért 5 szakértő személy
A verseny résztvevői:
Korcsoportnak megfelelő magyar állampolgárok,
FIDE listán HUN jelöléssel szereplő sakkozók, akik
a Magyar Sakkszövetséggel tagsági viszonyban
lévő
sakk
szakosztályt
működtető
sportszervezetnek igazolt, érvényes (2017-re)
versenyengedéllyel rendelkező versenyzői.
- 8 éven aluli lányok és fiúk, (2009.01.01.)
- 10 éven aluli lányok és fiúk, (2007.01.01.)
- 12 éven aluli lányok és fiúk, (2005.01.01.)
- 14 éven aluli lányok és fiúk, (2003.01.01.)
- 16 éven aluli lányok és fiúk, (2001.01.01.)
- 18 éven aluli lányok és fiúk, (1999.01.01.)
Minden korcsoportban a lányok és fiúk külön csoportban indulhatnak. Lányok
választhatják a fiú csoportot is.
A verseny lebonyolítása:
F8, F10, F12, F14, F16, F18, L8, L10, L12, L14, L16, L18 korcsoportokban 19
fő, és alatta 7 fordulós, 20 fő, és felette 9 fordulós svájci rendszerű verseny.
Amennyiben egy csoportban maximum 10 fő indul, ott körverseny lesz
(létszámtól függően maximum 1 dupla fordulóval).
A versenyt digitális órákkal rendezzük meg minden korcsoportban. Az
összjátékidő játékosonként 90 perc 40 lépésre, majd 30 perc játszma
befejezésig, lépésenként 30 másodperc bónusz idővel. A megengedett késési
idő: 30 perc. A játszmajegyzés végig kötelező. A verseny nemzetközi
értékszám szerzésére jogosít.
A versenyszabályok a FIDE 2014. július 01-tõl érvényes szabályainak
felelnek meg.
A helyezések megállapítása:
A helyezési sorrendet a megszerzett pontok száma dönti el. Azonos
pontszám esetén a helyezések sorrendjét a következők döntik el:

Svájci versenyen:
a. Buchholz-számítás
b. Progresszív érték
c. TPR teljesítménymutató
Körmérkőzésen:
a. Berger – Sonneborn számítás
b. Egymás elleni eredmény
c. TPR teljesítménymutató
d. 1. hely abszolút holtversenye esetén 2 (3) villám játszma -/ 4
perc + 2mp /
Díjazás:
Az I. helyezettek serleg, az I-III. helyezettek érem, az I-VI. helyezettek
oklevéldíjazásban részesülnek.
Költségek:
A nevezési díj, szállás-, étkezési- és útiköltség a résztvevőket, ill.
egyesületeiket, a rendezési költségek a Magyar Sakkszövetséget terhelik.
Nevezési díj: bruttó 6.500,- Ft/fő
Nevezési határidő: 2017. május 15-én 23:59-ig.
A
nevezéseket
emailben
lehet
elküldeni
az
alábbi
címekre:
korcsoportos@freemail.hu
A nevezés akkor tekinthető teljesítettnek, ha mindent pontosan
tartalmaz május 15-ig, és a visszaigazolás összege át lett utalva
május 23-ig a elektronikus számla alapján! Amennyiben az adatok
hiányosak, vagy nem érkezik meg az átutalás, a nevezés feláras!
Nevezési határidő lejárta után pótdíjat kell fizetni (+ bruttó 4.000.Ft/fõ, azaz 10.500,- Ft/fő)
Nevezést június 16. után csak helyszíni nevezésként fogadunk el,
melynek ára 13.000,- Ft/fő
A sportkörök, sakk szakosztályok vezetői – általuk megbízott ifjúsági
felelősei, edzői, nevelői – végezzék koordináltan (összegzően) az
egyéni nevezéseket, helyszíni regisztrációt, pénzügyi folyamatot
(étkezési jegyek átvételét, stb.) és a verseny közbeni felügyeletet.
A nevezésnek tartalmaznia kell:
- sportkör nevét, címét,
- ügyintéző nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát,
- játékos(ok) nevét, születési idejét (év, hó, nap),
- a számla fizető nevét, címét, adószámát (csak átutalással lehet
fizetni a költségeket, a visszaigazolással együtt megküldött
elektronikus számla után)
- értékszámát, FIDE azonosító számát,
- mely csoportban szeretne szerepelni
- a szállás és étkezési igények pontos meghatározását (kísérők részére
is!),
- leányok nevezhetők fiú csoportba,
- felsőbb korcsoportba történő nevezéshez, a versenyigazgatóhoz
benyújtott indoklással kiegészített előzetesen engedélyeztetett
kérelem szükséges. Ha a nevezést követően 5 – 7 napon belül nem
érkezik visszaigazolás, úgy kérjük jelezni!

Egyéb költségek:
Elhelyezés:
- 2 és 3 ágyas szállodai szobákban kb. 150 személyt tudunk fogadni a
Szent István Hotelben, és 2, 3 és 4 ágyas Apartmanházban.
- 2-4 ágyas vendégszobákban, balatonlellei apartmanokban kb. 150
személyt tudunk elhelyezni.
- A többi igényt magánszállásokon tudjuk elhelyezni.
A szállásokat a nevezések sorrendjében töltjük fel.
Szállás és étkezések árai:
Szállás: 2 fős elhelyezésnél
2.800,-/fő/éjszaka
Szállás: 3-4 fős elhelyezésnél
2.500,-/fő/éjszaka
Szállás: 1 fős elhelyezésnél
4.000,-/fő/éjszaka
Étkezés: kontinentális reggeli
500,-/fő/nap (a szálloda területén)
Étkezés: menü ebéd
950,-/fő/nap (az iskolában)
Étkezés: menü vacsora
850,-/fő/nap (a Favágó étteremben)
Az IFA (idegenforgalmi adó) a szállodában megszálló 18 év
felettieket terheli, várhatóan 340.-/fő/éjszaka.
Az igényelt szolgáltatásokat kérjük, a nevezéssel együtt megküldeni
szíveskedjenek! A kiajánlott szolgáltatásokat nem kötelező igénybe venni, de
a nevezési határidő után küldött, vagy a helyszínen kért szolgáltatásokat (ill.
azok árait) a rendező nem garantálja!!!
A megrendelt szolgáltatások le-, visszamondása, módosítása május
15-ig díjtalanul lehetséges, utána június 16-ig lemondási díj
ellenében, ami a megrendelt szolgáltatások 20%-a! Június 16. után
nem térít vissza költséget a rendező!
A megrendelt, és kifizetett szolgáltatásokon kívül igénybe vetteket,
a szállodával kell rendezni, szállodai árakon. Ezt a szálloda
folyamatosan ellenőrzi!
A szállás- és étkezés díjak, valamint a nevezési díj befizetését a
visszaigazolás és az elektronikus díjbekérő kézhez vétele után, 8
napon belül átutalással kell megtenni. Fontos a befizetéseken
megjelölni az egyesületet az azonosítás érdekében!
Kérjük a befizetést igazoló szelvényt a versenyre elhozni, és a
regisztráció során bemutatni!
A helyszínen adjuk át az átutalásos számla eredeti példányát.
Kérünk minden versenyzőt és kísérőt, ezen határidők betartására, a verseny
zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. Helyszínen korlátozott számú
nevezést tudunk elfogadni az előre megrendelt szállások és étkezések
lehetőségei miatt.
A verseny programja:
Beérkezés, és regisztráció: 2017. június 23-án 09:30-13.30
között
a
HOTELBEN.
Regisztrálás, szobák elfoglalása, étkezési jegyek átvétele a
HOTELBEN.
Technikai értekezlet: 2017. június 23-án
14:30 a verseny helyszínén
Megnyitó:
2017. június 23-án
14:45 a verseny helyszínén
Étkezések időpontjai:
Reggeli: 07:30 – 08:45 Ebéd: 12:30 – 14:30 Vacsora: 17:30 – 19:00

A vegetáriánus étkezésre vonatkozó igényeket kérjük megjelölni! A
lisztérzékenységre, cukor- és egyéb betegségekre vonatkozó igényeket nem
tudjuk teljesíteni!
Az étkezés 2017. június 23-án vacsorával kezdődik, és 30-án ebéddel zárul.
Fordulók kezdési időpontjai: 1. forduló 2017. június 23.
15:00
2. forduló 2017. június 24.
09:00
3. forduló 2017. június 25.
09:00
4. forduló 2017. június 26.
09:00
5. forduló 2017. június 26.
15:30
6. forduló 2017. június 27.
09:00
7. forduló 2017. június 28.
09:00
8. forduló 2017. június 29.
09:00
9. forduló 2017. június 30.
09:00
Azokban a csoportokban, ahol 7 forduló lesz,
a fordulók kezdési időpontjai:1. forduló 2017. június 24.
09:00
2. forduló 2017. június 25.
09:00
3. forduló 2017. június 26.
09:00
4. forduló 2017. június 27.
09:00
5. forduló 2017. június 28.
09:00
6. forduló 2017. június 29.
09:00
7. forduló 2017. június 30.
09:00
Záró ünnepség, díjátadás:
2017. június 30-án
14:30
Egyéb tudnivalók:
Előre láthatólag a 8, 10, 12 éves lányok és a 8, 10 éves fiúk
játszanak az iskolában, a 14, 16, 18 éves lányok, a 12, 14, 16, 18
éves fiúk pedig a Művelődési Házban, de a nevezések függvényében
kerülnek meghatározásra a korcsoportok helyszínei.
Óvást a helyszínen lehet megtenni írásban a főbírónál - a forduló befejezését
követő 30 percig – bruttó 15.000.- Ft óvásdíj egyidejű letétbe helyezésével. A
főbíró döntése ellen a versenybírósághoz lehet fellebbezni az elsőfokú
elutasítást követően azonnal. A versenybíróság döntése végleges. Az óvási
díjat, annak eredményessége esetén, visszafizetik.
A versenyteremben a játék kezdetét követő 10 perc után csak a játékosok és
a versenybírók tartózkodhatnak. Fotózni is csak ezen időben van mód. A
játszma befejezése után a küzdőteret a versenyzőknek el kell hagyni!
Az első forduló párosítása 23-án 14:30-kor, a továbbiak a fordulók befejezése
után
1
órával
kerülnek
kirakásra.
A
verseny
honlapja:
korcsoportos2017.chess.hu
A versenyen a MSSZ 2016/17. évre kiadott VERSENYKIÍRÁS által előírt tiltó
rendelkezések
(beszélgetés,
mobil
telefon
üzemeltetés,
súlyos
sportszerűtlenség következményei) érvényesek. A szállásokon, a verseny
helyszínén esetlegesen okozott károkat a felelősöknek meg kell téríteniük!
Budapest, 2017. március 26.
Jó versenyzést kíván
a Magyar Sakkszövetség

