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II. Bodrog Kupa
Korcsoportos ifjúsági rapid sakkverseny

Bodrogkeresztúr, 2018. október13. (szombat)

A verseny célja: Ifjúsági sakkverseny az utánpótlás nevelés érdekében,valamint a sakkjáték népszerűsítése.

Helye:  Bodrogkeresztúri Faluház
             3916, Bodrogkeresztúr, Kossuth út 87. 

A verseny fővédnöke:  Takács Lajos, kultuszborász

Rendező:  Tokaji Sakk Egyesület
Főrendező:  Gurály László, a Tokaji Sakk Egyesület elnöke

Főbíró:  Kovács Tamás, országos versenybíró

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

Korcsoportok  :  
„A” – Óvodások
„B” – 2010-2011-ban született élőpont nélküliek
„C” – 2008-2009-ben született élőpont nélküliek
„D” – 2006-2007-ben született élőpont nélküliek
„E” – 2004-2005-ben született élőpont nélküliek

„F” (Felnőtt csoport) – 2003 előtt született bármely gyerek, élős és élő nélküli egyaránt, illetve kísérők, oktatók és felnőtt
versenysakkozók csoportja.

Minden korosztályban a  fiúk és  lányok, együtt  versenyeznek,  de külön kerülnek értékelésre.  Amennyiben a  létszám indokolja,  korcsoportokat
összevonhatunk,  de  szintén  külön  díjazunk.  Az  óvodások  versenyét  külön  csoportban  rendezzük,  amennyiben  5,  vagy  több  gyermek
jelentkezik! 

Díjazás:
Az 1. helyezett kupát, az 1-3. helyezettek érmet és oklevelet kapnak. A rapid bajnokság minden résztvevője emléklapot kap.

https://www.programturizmus.hu/partner-faluhaz-bodrogkeresztur.html
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II. Bodrog Kupa
Korcsoportos ifjúsági rapid sakkverseny

Bodrogkeresztúr, 2018. október13. (szombat)

A verseny programja: 

Regisztráció: 08:00 – 09:30

Megnyitó: 09:35 – 09:45
I. forduló: 10:00 – 10:30
II. forduló: 10:40 – 11:10
III. forduló:                                                                                             11:20 – 11:50

Ebéd szünet:                                                               12:00 – 12:30
IV. forduló: 12:40 – 13:10
V. forduló: 13:20 – 13:50
VI. forduló: 14:00 – 14:30
VII. forduló:                                                                                           14:40 –  15:10

                                                      

Az eredményhirdetés várható időpontja:  15:30

Helyezések eldöntése: 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)!

Nevezési díj:

 1400Ft, mely egy egyszeri étkezést is tartalmaz.
A Faluház területén belül üzemelő Bodrog Bisztróban fogyaszthat el minden versenyző egy
Hot-Dog-ot és egy üditőt, melyet egy ebédjeggyel vehet igénybe. 
Aki ezen felül szeretne vásárolni az alábbi nagyon kedvezményes étlapról kedvére választhat.
 Hideg meleg szendvicsek is kaphatóak.

Fontos!!

A nevezési határidő után 1800Ft a helyszínen nevezőknek 2500Ft.
A nevezési díjak fizetése a regisztrációval egyidejűleg történik.

Nevezési határidő: 2018 október 10. 

Nevezési cím, információ  :  

Gurály László 
Telefon: 70/330-7688
e-mail: tokaji.se@gmail.com

A változtatás jogát a szervezők fenntartják!

Bodrogkeresztúr, 2018.szeptember 29.
Tokaji Sakk Egyesület

mailto:tokaji.se@gmail.com
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Nevezési lap

Iskola/Egyesület megnevezése:_______________________________________

   Címe:________________________________________________

Név Születési idő Egyesület neve Élő pontszám Nevezési díj
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