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Országos Korcsoportos
Egyéni Rapid Bajnokság
GRAND PRIX VERSENY
VERSENYKIÍRÁS
1.1 A verseny időpontja
2020. március 27-29.

1.2 A verseny célja
•

A 2020. évi Országos Korcsoportos Egyéni Rapid Bajnoki
cím és a helyezések eldöntése az U8, U10, U12, U14,
U16 és U18 fiú és lány korcsoportokban.

•

GP pontok szerzése az U8, U10, U12 és U14
korcsoportokban, az 1-15. helyezettek számára

•

FIDE rapid ÉLŐ-pont módosítása az U10, U12, U14, U16
és U18 korcsoportokban.

1.3 A verseny helyszíne
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 13.
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1.4 A verseny programja
Beérkezés:

2020. március 27-én 15:00-19:00.

Regisztráció: 2020. március 27-én 15:00-19:15.
Technikai értekezlet:

2020. március 27-én 20:00

2020. március 28-án Megnyitó:
1. forduló:
2. forduló:
3. forduló:
4. forduló:
5. forduló:
6. forduló:

08:45
09:00
10:10
11:20
14:00
15:10
16:20

2020. március 29-én 7. forduló
8. forduló
9. forduló
Záró ünnepség, díjátadás:

09:00
10:10
11:20
13:30

1.5 A verseny rendezője
Welldorado Kft. és a Magyar Sakkszövetség

1.6 Versenyigazgató
Sztipán Orsolya

1.7 Főbíró
Gyömbér Tamás
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1.8 Versenybírók
A főbírót segítő 5 fős szakmai bírói kar, névsoruk a
versenyen kerül kihirdetésre.

1.9 Versenybíróság tagjai
A verseny előtt felkért 3 személy

1.10 A verseny résztvevői
•

A korcsoportoknak megfelelő életkorú,

•

2020. évre szóló versenyengedéllyel rendelkező és

•

Magyar állampolgárságú, vagy a FIDE listán “HUN”
országjelzéssel megjelölt sakkozók.

2.1 A verseny lebonyolítása
9 fordulós svájci rendszerű verseny.
A verseny digitális órákkal kerül megrendezésre.
A gondolkodási idő játékosonként 20 perc alap-időből és
lépésenként 5 másodperc bónusz időből áll.
Megengedett késési idő a forduló kezdetétől számított 10
perc.
A versenyszabályok a FIDE 2018. január 1-től érvényes
szabályainak felelnek meg.
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2.2 Korcsoportok:
•

U8 2012-ben, vagy később született lányok és fiúk

•

U10 2010-2011-ben született lányok és fiúk

•

U12 2008-2009-ben született lányok és fiúk

•

U14 2006-2007-ben született lányok és fiúk

•

U16 2004-2005-ben született lányok és fiúk

•

U18 2002-2003-ban született lányok és fiúk

Minden versenyző kizárólag a saját korcsoportjában indulhat,
ún. “felversenyzés" csak egyedi kérelem esetén lehetséges,
amennyiben a versenyigazgató annak helyet ad.

2.3 A helyezések megállapítása
A helyezési sorrendet a megszerzett pontok száma dönti el.
Azonos pontszám esetén a helyezések sorrendjét a következő
egymás után alkalmazandó értékelési szempontok döntik el (a
vizsgálat az első egymástól eltérő érték megtalálásáig tart):
1.
2.
3.
4.

Egymás elleni eredmény
Buchholz-számítás
Progresszív mezőnyérték
Buchholz cut 1
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2.4 Díjazás
Korcsoportonként és nemenként az 1. helyezettek serleget, az
1-3. helyezettek érmet, az 1-6. helyezettek oklevelet kapnak.

3. Nevezés
3.1 Nevezési határidő
2020. március 16.

A nevezési határidő után a létszám függvényében csak
korlátozott számú regisztráció lehetséges.

3.2 Nevezési cím
A nevezéseket e-mailben lehet elküldeni az alábbi címre:
rapidnevezes@gmail.com
A nevezés akkor tekinthető teljesítettnek, ha minden
szükséges
kért adatot pontosan tartalmaz, a 2020.
március 16-ig a fenti email címre megküldésre került és
erről a visszaigazolást a kérelmező megkapta.

Amennyiben a nevezést követően 4 napon belül nem érkezik
visszaigazolás, úgy kérjük jelezni!
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3.3 Szükséges nevezési adatok:
Versenynevezéshez:
•

Nevezett személy neve,

•

FIDE azonosító száma,

•

Sportegyesület,

•

Korcsoport,

•

Nevezéshez számlázási adatok (név, cím, adószám)

Étkezés szolgáltatás megrendeléshez:
•

2020. március 28-án ebédet kérők névsora (A vagy B
menü megjelöléssel),

•

2020. március 28-án vacsorát kérők névsora,

•

2020. március 29-én ebédet kérők névsora (A vagy B
menü megjelöléssel).
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Szállás szolgáltatás megrendeléshez:
•

Igényelt szálláshelyek száma 2020. március 27-én:
Ebből a 18. évet be nem töltött gyerekek száma (IFA miatt
szükséges):

•

Igényelt szálláshelyek száma 2020. március 28-án:
Ebből a 18. évet be nem töltött gyerekek száma (IFA miatt
szükséges):

•

Szálláshely elosztásáért felelős személy neve és
telefonszáma:

Étkezéshez és szálláshoz számlázási adatok (név,
cím, adószám)
--A nevezési határidő lejárta után benyújtott szolgáltatási
(szállás és étkezés) igényekkel a rendező nem foglalkozik.

4. Fizetési információk
A nevezés visszaigazolását követően a nevezési díj
átutalásának 2020. március 17-ig kell megtörténnie. Az ezt
követő utalások esetében késedelmi díjat számolunk fel.
A nevezés visszaigazolása után az étkezés- és
szállásköltségek átutalása 2020. március 19-ig történjen meg,
ennek hiányában ezek a foglalások érvénytelenek.
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A nevezési-, étkezési és szállási költségeket az alábbi
bankszámlaszámra kérjük átutalni:
Welldorado Kft. 10918001-00000079-14350009
(Unicreditbank)

Az átutalás közleményében a visszaigazolásként elküldött
azonosító számot kell megjelölni!
Visszaigazolás nélküli átutalások teljesítése esetén a
beérkezett összegek (az utalási költségek levonása után)
visszautalásra kerülnek.
A számlák a helyszínen kerülnek átadásra.

Költségek
A nevezési díj, szállás-, étkezési- és útiköltség a résztvevőket,
ill. egyesületeiket, a rendezési költségek a verseny rendezőjét
terhelik.

4.1 Nevezési díj
Visszaigazolt és időben teljesített fizetés esetén: 3 500 Ft.
Egyéb esetben: 4 500 Ft.
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4.2 Szolgáltatások árai:
Szállás_1.
Cím: Dunaújvárosi Egyetem Kerpely Antal Kollégium
2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 33.
Egyetemi kollégium (2 vagy 3 ágyas, vizesblokkal ellátott
szobákban)éjszakánként és személyenként 3400 Ft (18 év
felett + 400 Ft IFA/éj) Rendelkezésre álló férőhelyek
száma: 40 fő A versenyteremtől 800 méter távolságra
található
Szállás_2.
Cím: DSZC Lorántffy Zsuzsanna Kollégiuma
2400 Dunaújváros, Bocskai u.1/a
Felújított középiskolai kollégium (4 ágyas szobák,
vizesblokk a folyosón) éjszakánként és személyenként 2
500 Ft (18 év felett + 400 Ft IFA/éj) Rendelkezésre álló
férőhelyek száma: 144 fő A versenyteremtől 800 méter
távolságra található
Szállás_3.
Cím: DSZC Rudas Kollégiuma
2400 Dunaújváros, Római krt.47.
Középiskolai kollégium (4 ágyas szobák, vizesblokk a
folyosón)éjszakánként és személyenként 2500 Ft (18 év
felett + 400 Ft IFA/éj) Rendelkezésre álló férőhelyek

10

száma: 100 fő
A versenyteremtől 800 méter távolságra található

Étkezések árai (versenyterem helyszínén):
Ebéd: 1 100 Ft
Vacsora: 800 Ft
A megrendelt szolgáltatások lemondása, módosítása március
19-ig díjtalanul lehetséges, utána március 25-ig lemondási díj
ellenében, ami a megrendelt szolgáltatások 20 %-a! Március
25. után nem térít vissza költséget a rendező!
Kérünk minden versenyzőt és kísérőt a határidők betartására
a verseny zökkenőmentes lebonyolítása érdekében!

5. Étkezés (a versenyterem épületében)
Étkezés időpontja:
Ebéd:
12:00 – 13:30
Vacsora: 17:30 – 19:00
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Menü:
2020. március 28. szombat
Ebéd:
Brokkoli krémleves levesgyönggyel
A. menü: Rántott csirkemell, petrezselymes burgonya,
csemege uborka
B. menü: Bakonyi sertéstokány, párolt rizs
Vacsora:
Bolognai rakott penne
Limonádé
2020.03.29. Vasárnap
Ebéd
Csontleves csigatésztával
A. menü: Rántott halfilé, petrezselymes burgonya, csemege
uborka
B. menü: Barbecue csirkecomb, párolt rizs, párolt zöldség
köret

6. Egyéb tudnivalók
6.1 A 8 éven aluliak versenyének kivételével a verseny FIDE
rapid értékszám szerzésre jogosít. A FIDE szabályoktól való
eltérés egyik csoportban sem lehetséges.
6.2 Bekapcsolt mobiltelefont, egyéb elektronikus zajkeltő
eszközt a versenyterembe bevinni nem lehet. A mobiltelefon
tilalma a versenyterem teljes területére vonatkozik. A játékosok
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tárolhatják ezeket az eszközöket táskáikban, amennyiben
teljesen kikapcsolt állapotban vannak.
6.3. A versenyen az MSSZ 2019/20. évre kiadott NB-s
VERSENYKIÍRÁS 15.g) alpontja, valamint az i) alpont utolsó
bekezdésében előírt tiltó rendelkezések (beszélgetés, súlyos
sportszerűtlenség következményei) érvényesek. Olyan
esetekben, amelyekre sem a Játék- és Versenyszabályok,
sem a jelen kiírás nem intézkedik, a főbíró döntése az
irányadó.
6.4 Óvást a helyszínen lehet megtenni írásban a főbírónál - a
forduló befejezését követő 10 percig – bruttó 10.000,- 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.
6.5 A versenyteremben a fordulók indításakor csak a játékosok
és a versenybírók tartózkodhatnak. A játszma befejezése után
a küzdőteret a versenyzőknek el kell hagyniuk! Az első forduló
első 5 percében megengedett a nézők számára a bent
tartózkodás, illetve fényképek készítése.
6.6 A Rendezők fenntartják a jogot előre nem látható probléma
esetén a versenykiírás módosítására. A verseny megkezdését
követően erre csak a verseny főbírója jogosult.
6.7 A szolgáltatás igénybevevőinek a kifüggesztett kollégiumi
házirendet meg kell ismerniük, és be kell tartaniuk! Az okozott
anyagi kárt kötelesek megtéríteni!
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6.8 A szálláshelyek biztosításánál a szobák ágyai teljes
feltöltésre kerülnek, de „ágyak megváltására” van lehetőség!
(ezt kérjük külön jelezni!)
6.7 A nevezés leadásával és a szálláshelyek megrendelésével
kapcsolatban leadott személyes adatok esetében a 18.
életévét betöltött személy, vagy törvényes képviselője
hozzájárul, hogy a rendezők a nevezéshez, foglalásokhoz
szükséges személyi adatokat a verseny szervezésével és
lebonyolításával kapcsolatban célhoz kötötten kezeljék és
azokat 90 napon belül töröljék a nyilvántartásukból.
6.8 A nevezés leadásával nevezett személy törvényes
képviselője (14-18. életév között a nevezett személy is)
hozzájárul, hogy a rendezők a nevezettről a versenyteremben
a verseny idején fényképfelvételt készítsenek és azt saját
weboldalukon felhasználják illusztráció céljából. Az így készült
felvételek másnak nem adhatók át.
Jó versenyzést kívánnak a Rendezők, valamint a Magyar
Sakkszövetség
Versenyirodája és Ifjúsági
Bizottsága!
Dunaújváros, 2020. február 10.
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