Tandori a Sakkpalotában
Sakkpalota Kupa 2019. október 12. szombat
Az 5. Világsakkfesztivál újra fantasztikus helyszínen várja az óvodás és kisiskolás korú gyermekeket,
hogy a sakkjáték öröme mellet próbára tegyék tehetségüket és megmérkőzzenek a Sakkpalota Kupán.
Légy Te is olyan mint Tandori mackója! Fedezd fel magadban a tehetséget és találj rá a sakkjáték igazi
örömére!
„Hogy ha a mackók sakkoznak
Roppant ritkán kapkodnak
Ketyeghet a sakkóra
Nem ijeszt a mackóra.”
A verseny rendezője: Polgár Judit Sakk Alapítvány, szakmai támogatója: Budapesti Sakkszövetség
Verseny kezdete két időpontban:
Az U8 (2011. január 1. után születettek): 10.30 órakor
Az U10 és U12 (2007. január 1. után születettek) csoportjai 14.00 órakor
Nevezés határideje és módja:
A játékra való nevezés 2019. szeptember 30-ig a Világsakkfesztivál weboldalán oldalon.
A szóbeli nevezéseket nem áll módunkban előzetes nevezésként regisztrálni. A helyszín
befogadóképessége miatt a versenyre limitált nevezést tudunk fogadni, jelentkezési sorrendben.
Helyszíni regisztráció: Az U8 részére: 10:00-10:25, az U10 és U12 részére: 14:00-14:25
Verseny helyszíne: Magyar Nemzeti Galéria “A” épület, 1014 Budapest, Szent György tér 2.
Nevezési díj: A verseny mindenki számára ingyenes, viszont hozd magaddal a jókedvedet:)
Csoportok: A versenyen 2007. január 1-jén vagy azután született gyerekek vehetnek részt,
amennyiben nincs FIDE értékszámuk, vagy az nem éri el az 1800-at. A csoportbeosztásokat a
szervezők készítik el a jelentkezések ismeretében 2019. október 7-ig, azok a Világsakkfesztivál
weboldalán megtekinthetők lesznek.
A fordulók időpontja:
U8 csoport: 1. forduló: 10:30 2. forduló: 11:00 3. forduló: 11:30 4. forduló: 12:00 5. forduló: 12.30
U10 és U12 csoportok: 1. forduló: 14:30 2. forduló: 15:00 3. forduló: 15:30 4. forduló: 16:00 5. forduló:
16.30
A verseny lebonyolítása: 5 fordulós svájci rendszer, 10 perc gondolkodási idővel, lépésenkénti 2
másodperc bónuszidő hozzáadásával, a FIDE rapid szabályai szerint. A legfontosabb szabályokat
verseny előtt ismertetik a versenybírók.
A helyezések eldöntése: 1. szerzett pont, 2. Buchholz-számítás, 3. progresszív mezőnyérték, 4.
Berger-számítás, 5. egymás elleni eredmény. Az 1. helyet érintő holtverseny esetén rájátszás. A
versenybíró döntése végleges.
Díjazás: A Sakkpalota Kupa első 6 helyezettjének egyedi díjat és ajándékcsomagot adunk. Minden
résztvevő emléklapot és Szamos sakk kockákat kap ajándékba.

Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényen! Előre is köszönjük a sportszerű játékot!

