
XIII. Mikulás Kupa
Nyílt korcsoportos egyéni és csapat rapid sakkverseny
Sz-Sz-B. megyei korcsoportos egyéni rapid bajnokság

2017.

A verseny célja: Ifjúsági sakkverseny az utánpótlás-nevelés érdekében, a 
Sz-Sz-B. megyei egyéni korcsoportos rapid bajnoki cím eldöntése, valamint a
sakkjáték népszerűsítése.

Helye: Csuha Antal Baptista Általános Iskola Gimnázium Szakgimnázium 
és Szakközépiskola 
4485 Nagyhalász, Arany János u. 9.

Ideje: 2017. december 2. (szombat) 9:30 – 16:00.

A  verseny  fővédnöke: Kirják  Róbert,  a  Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei
Sakkszövetség elnöke

Rendező: Nyíregyházi Sakk Iskola SE.

Lebonyolítás:  7  fordulós  „svájci  rendszerben”,  15-15  perces  játékidővel,  a
FIDE rapid versenyszabályai szerint, számítógépes párosítással.

Korcsoportok:
8 évesek: 2009. január 1-je után született fiúk és lányok.
9-10 évesek: 2007. 01. 01 – 2008. 12. 31. között született fiúk és lányok.
11-12 évesek: 2005. 01. 01 – 2006. 12. 31. között született fiúk és lányok.
13-14 évesek: 2003. 01. 01 – 2004. 12. 31. között született fiúk és lányok.
15-16 évesek: 2001. 01. 01 – 2002. 12. 31. között született fiúk és lányok.
17-18 évesek: 1999. 01. 01 – 2000. 12. 31. között született fiúk és lányok.

Minden  korosztályban  a  fiúk  és  lányok  egy  csoportban  indulnak,  de  külön
kerülnek díjazásra.  Amennyiben a létszám indokolja, a 15-16 és 17-18 évesek
versenyét egy csoportban rendezzük, de külön díjazzuk. Az óvodások versenyét
külön  csoportban  rendezzük,  amennyiben  6,  vagy  több  gyermek
jelentkezik! 
Csapatverseny  részvételi  szabályai:  4  fő  bármely  korcsoportból,  előre
meghatározva a nevezés során, amelyet a regisztráció alatt kell véglegesíteni.

Díjazás:
- Az 1. helyezett kupát, az 1-3. helyezettek érmet és oklevelet kapnak. A

versenyen a Sz-Sz-B. megyei versenyzőket külön értékeljük. 
- A rapid bajnokság minden résztvevője ajándékot kap.
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- A  csapatverseny  győztese  vándorkupát  nyer,  a  játékosok  érem
díjazásban részesülnek (1-3. helyezett csapat tagjai)!

A verseny programja: 
Regisztráció: 08:00 – 09:30
Megnyitó: 09:35 – 09:45
I. forduló: 10:00 – 10:30
II. forduló: 10:45 – 11:15
III. forduló: 11:30 – 12:00
IV. forduló: 12:15 – 12:45
V. forduló: 13:00 – 13:30
VI. forduló: 13:45 – 14:15
VII. forduló: 14:30 – 15:00

Az eredményhirdetés várható időpontja: 15:45 óra.

Helyezések  eldöntése  egyéni  és  csapatversenyben: 1.  Szerzett  pont  2.
Buchholz számítás 3. Berger-Sonneborn számítás 4. Progresszív számítás.  
Amennyiben  minden  érték  azonos,  rájátszásban  döntjük  el  a  helyezések
sorrendjét (világosnak 6 perce, sötétnek 5 perce van és világosnak nyernie kell)!
A  csapatversenyen  a  legtöbb  pontot  szerző  csapat  nyeri  a  vándorkupát,
holtverseny esetén, az egyéni verseny kritériumai érvényesek! 

Nevezési díj: 1200.- Ft.- az egyéni versenyen, a csapatversenyen 1.000.- Ft.-,
ha több csapatot indít egy egyesület, akkor a 2-3. csapat 500.-Ft.-, a többi csapat
nevezési díja ingyenes. 

A nevezési határidő után 1500.- Ft, a helyszínen nevezőknek: 2000.- Ft.
A nevezési díjak fizetése a regisztrációval egyidejűleg történik.
A  nevezési  határidő  és  a  regisztráció  pontos  betartását  kérem  minden
résztvevőtől, a későn regisztráló játékosok csak a 2. fordulótól játszhatnak!

Nevezési határidő: 2017. november 30. 20:00 óra.

Nevezési cím, információ  :  
Varga Péter
Telefon: 30/399-1117; 70/489-1228
e-mail: peti.varga74@gmail.com, nyiregyhazisise@gmail.com

A nevezéseknek tartalmaznia  kell:  a  játékosok nevét,  születési  idejét,  az
egyesület vagy iskola nevét, és az Élő pontszámot, ha van.

A verseny támogatója: 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Sakkszövetség

Nyíregyháza, 2017. november 21. Nyíregyházi Sakk Iskola SE
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Nevezési lap

Iskola/Egyesület megnevezése:_______________________________________

   Címe:________________________________________________

Név Születési idő Egyesület neve Élő
pontszám

Nevezési
díj
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