XXIX. ZEMPLÉN KUPA
Szerencs, 2019. augusztus 17 – augusztus 20.
Nemzetközi nyílt „A”, FIDE „B” és gyerek „C” egyéni sakkverseny
A verseny célja:

A kevés szabadsággal rendelkező sakkozóknak versenyzési lehetőség
biztosítása, FIDE értékszám szerzése, játéklehetőség az utánpótlás
számára, a sakkbaráti kapcsolatok ápolása, a sakk népszerűsítése.

A verseny helye:

Bocskai István Gimnázium; Szerencs, Ondi út 1.
Házigazda: Dr. Gál András főigazgató

A verseny rendezője: Szerencs Városi Sportegyesület Sakkszakosztálya
Főrendező: Balogh Imre
A verseny fővédnöke: Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere
Versenybíróság:

Kristóf Péter nemzetközi versenybíró
Balogh Imre országos versenybíró

Lebonyolítás:

7 fordulós svájci rendszer, számítógépes párosítás Swiss Manager
programmal. Várakozási idő: 1 óra.
Játékidő: „A” és „B” csoport: 2x90 perc + lépésenként 30 mp bónusz
„C” csoport 2 x 90 perc QPF

Helyezések eldöntése: 1. szerzett pont; 2. Buchholz; 3. progresszív; 4. TPR; 5. sorsolás
Óvás:

Forduló vége után 10 percen belül írásban a főbírónál, díja 15.000 Ft.
Jogos óvás esetén az összeg visszajár.

Nevezési díj: „A” csoport (FIDE értékszámszerző)
FIDE értékszám nélkül:
6.000,FIDE 1599-ig:
5.500,FIDE 1600 – 1799:
5.000,FIDE 1800 – 1999:
4.500,FIDE 2000 – 2199:
4.000,FIDE 2200-tól:
3.500,Nem fizetnek nevezési díjat az IM és GM címviselők.
„B” csoport: 1999 Élő és alatta (FIDE értékszámszerző)
FIDE értékszám nélkül:
FIDE 1599 – ig:
FIDE 1600 – 1799:
FIDE 1800 – 1999:

5.000,4.500,4.000,3.500,-

„C” csoport: 2007. 01. 01. után születettek, Élő nélkül:
2.000,-
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Nevezés: postai úton, telefonon vagy e-mailben: 2019. augusztus 15-ig beérkezően!
Határidő utáni nevezés esetén 1.000 Ft pótdíjat számolunk fel.
A nevezésnek tartalmaznia kell: név, születési idő, egyesület, Élő-pont, a választott csoport,
valamint az étkezési igény pontos megjelölését!
Az „A” és „B” csoportokban indulni csak érvényes versenyengedély birtokában, illetve
külföldiek esetén csak érvényes FRD befizetéssel és FIDE-azonosítóval lehet. (Az FRD
helyszíni befizetésére a versenybíróságnál van lehetőség.)
Nevezési cím, információ:

Balogh Imre

SZVSE szakosztályvezető
Tel: 70/513-7782
e-mail: imrebacsi50@hotmail.com

Díjazás:
„A” csoport (min. 50 „fizetős” résztvevőre):
57.000,-; 43.000,-; 30.000,-; 20.000,-; 15.000,-; 10.000,-.
„B” csoport (min. 60 „fizetős” résztvevőre):
37.000,-; 28.000,-; 20.000,-; 12.000,-; 8.000,-; 7.000,„C” csoport: Értékes tárgydíj az első hat helyezettnek.
Különdíjak: „A” és „B” csoportokban: legjobb női, ifi, nem FIDÉ-s, senior és legjobb
szerencsi (kategóriánként legalább 5 fő indulása esetén), tárgyjutalmak.
A pénzdíjak Ft-ban és nettóban értendők, megosztásra nem kerülnek. Díjhalmozás nincs, egy
versenyző csak egy díjat kaphat!
„Nem fizetős” résztvevők: a Szerencsi VSE játékosai.
A verseny programja:
2019. augusztus 17. szombat

8.30 – 9.45
9.45
10.00
15.30

regisztráció, nevezés
megnyitó
I. forduló
II. forduló

2019. augusztus 18. vasárnap

9.00
14.00

III. forduló
IV. forduló

2019. augusztus 19. hétfő

9.00
14.00

V. forduló
VI. forduló

2019. augusztus 20. kedd

8.30
13.00

VII. forduló
eredményhirdetés

Schnellverseny (zsíroskenyér, borkóstolás):
2019. augusztus 18. vasárnap

kb. 18.30

Nevezési díj 1.500 Ft (az „A”, „B” és „C” csoportok résztvevőinek 600 Ft)
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Szállás (az árak az IFA-t tartalmazzák):
Diákszálló:

Felnőtt:
Diák (érvényes diákigazolvány):

2.600 Ft/fő/nap
2.200 Ft/fő/nap

Kollégium (teljesen felújított 2-3 ágyas fürdőszobás szobák):
Felnőtt:
4.800 Ft/fő/nap
Diák (érvényes diákigazolvány): 4.400 Ft/fő/nap
Szállás igénylése a 20/330-3375-es telefonszámon vagy a szerencsikoli@gmail.com
e-mail címen lehetséges.
Hotel (Szerencs, Rákóczi-vár)

5.000 Ft/fő/nap

Szállás igénylése a 20/353-0122-es telefonszámon vagy zsuzsa.butykaine@gmail.com
e-mail címen lehetséges.
Meggyes Hotel ****
(Wifi, légkondicionált szobák, zuhanyozó+WC szobánként, zárt, őrzött
parkoló, svédasztalos reggeli, wellness)
Szállás igénylése a www.meggyeshotel.hu honlapon, vagy a nevezéssel együtt a
rendezőnél.

Étkezés:
Sörház Étterem (Petőfi út 5.) www.sorhaz-etterem.hu :
reggeli: 700 Ft,

ebéd: 1.000 Ft,

vacsora: 1.000 Ft,

(részétkezés lehetséges)

Kérjük, hogy az étkezési igényeket a nevezéssel együtt, határidőre szíveskedjenek
megadni, ellenkező esetben nem tudjuk garantálni!
A nevezők listája, valamint a versennyel kapcsolatos állások, párosítások folyamatosan
követhetőek lesznek a www.chess-results.com honlapon.
Kiegészítő programok:
Kedvezményes fürdő (wellness) belépő! (www.szerencsifurdo.hu)

Szeretettel várjuk sakkbarátainkat a XXIX. Zemplén Kupán
a Hegyalja Kapujában, Szerencsen!

Szerencs, 2019.04.27.

A Rendezőség a változtatás jogát fenntartja.
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