V. Dr. Berecz Árpád sakk emlékverseny
FIDE értékszámszerző nyílt sakkverseny
Szeged, 2017. december 27 - 30.
A verseny célja:

- emlékezés a szegedi sakkélet egykori jeles képviselőjére: dr. Berecz Árpádra,
- FIDE értékszám szerzése négy nap alatt,
- sakkbaráti kapcsolatok ápolása.

Rendező:

Maróczy Géza Sportegyesület

Helyszín:

Novotel Hotel;

Résztvevők:

2017-es versenyengedéllyel rendelkező játékosok.

Lebonyolítás:

7 forduló svájci rendszerben, megfelelő számú jelentkező esetén 2 csoportban:

6721 Szeged, Maros u. 1.

„A” csoport: legalább 1600 Élő-ponttal rendelkező játékosok nevezhetnek
„B” csoport: 1900 Élő-pont alatti játékosok nevezhetnek
Játékidő:

90-90 perc játékidő, lépésenként 30-30 mp bónuszidő hozzáadásával, a játszma írása végig kötelező.

Holtverseny esetén dönt: 1. módosított Buchholz (Hi-Lo) 2. Progresszív érték
Versenybírók:

3. TPR

4. Sorsolás

Zámbó László nemzetközi versenybíró, Váczi Zoltán versenybíró

Díjazás („A” csoport):
I. 32 000 Ft

II. 28 000 Ft

III. 24 000 Ft

IV. 20 000 Ft

V. 16 000 Ft

VI. 13 000 Ft

VII. 11 000 Ft

VIII. 10 000 Ft

Külön tárgyjutalom díjazásra kerülnek az alábbi kategóriák helyezettjei (legalább 5 kategóriabeli induló esetén):
1*) legjobb 18 év alatti (1999.12.27. utáni)
2*) legjobb 55 év feletti (1962.12.27. előtti)
3) legjobb 2100 Élő-pont alatti
4) legjobb 2000 Élő-pont alatti
5) legjobb 15 év alatti (2002.12.27. utáni)
6) legjobb nő
7) legjobb 1900 Élő-pont alatti
8) legjobb 1800 Élő-pont alatti

Díjazás („B” csoport):
I. 16 000 Ft

II. 14 000 Ft

III. 12 000 Ft

V. 10 000 Ft

VI. 9 000 Ft

VII. 8 000 Ft

IV. 11 000 Ft

Külön tárgyjutalom díjazásra kerülnek az alábbi kategóriák helyezettjei (legalább 5 kategóriabeli induló esetén):
1*) legjobb 14 év alatti (2003.12.27. utáni)
2*) legjobb 60 év feletti (1957.12.27. előtti)
3) legjobb 1700 Élő-pont alatti
4) legjobb 11 év alatti (2006.12.27. utáni)
5) legjobb nő
6) legjobb 1500 Élő-pont alatti
7) legjobb 1300 Élő-pont alatti
8) legjobb 1100 Élő-pont alatti
A díjak nettóban értendők és nem kerülnek megosztásra. Az „A” csoportban 45 résztvevő alatt a 8., 40 résztvevőnél kisebb
létszám esetén a 7. díj nem kerül kiadásra, valamint 40 résztvevő alatt a rendezőség a többi díjat is arányosan csökkentheti. A
„B” csoportban 40 résztvevőnél kisebb létszám esetén a 7. díj nem kerül kiadásra, valamint a rendezőség a többi díjat is
arányosan csökkentheti.
Egy versenyző csak egy díjat nyerhet. A különdíjakat a fenti sorrendben ítéljük oda a versenyzőknek, és a versenyben elért
helyezés sorrendjében adjuk ki. Az „A” és „B” verseny győztesei és a *-gal jelölt különdíjasok serleget is kapnak, minden
további díjas oklevél díjazásban részesül.
A pénzdíjasoknak az adóazonosító és a TAJ szám megadása szükséges.
Díjat csak személyesen az eredményhirdetésen lehet átvenni!

Nevezési tudnivalók:
Nevezés: Csizmadia Lászlónál elsősorban e-mailben: chess07me@gmail.com (vagy a +36 30/777-2034-es telefonszámon).
Nevezés tartalma: név, egyesület, KOMIR vagy FIDE azonosító, telefonszám. Azon játékosok, akik a verseny idején
várhatóan 1600 és 1900 Élő-pont közé fognak esni, meg kell, hogy adják, melyik csoportban kívánnak indulni.
Nevezési díjak
„A” csoport
2200 Élő-pont vagy felette
1900-2199 Élő-pont
1600-1899 Élő-pont alatt

„B” csoport
6 500 Ft
7 000 Ft
7 500 Ft

1600-1899 Élő-pont
1300-1599 Élő-pont
0-1299 Élő-pont

6 500 Ft
7 000 Ft
7 500 Ft

2017.12.27-én történő nevezés pótdíja 1000 Ft.
Nevezési díj kedvezmények:
2017.12.13-ig beérkező nevezésekre 1000 Ft kedvezményt adunk.
Ifjúsági (18 év alatti) játékosok 1000 Ft kedvezményt kapnak.
Maróczy SE versenyzői 1000 Ft kedvezményt kapnak. Egyéb egyesületből, ahonnan legalább 5-en részt
vesznek a versenyen, játékosonként 500 Ft kedvezményt kapnak.
A nevezéseket e-mailben visszaigazoljuk, csak a visszaigazolt nevezés tekinthető elfogadottnak. A nevezések fizethetők
a helyszínen a regisztráció ideje alatt készpénzben, vagy előzetesen átutalással a Maróczy Géza Sportegyesület
bankszámlájára: 57400107-11128980.
Amennyiben az előzetes nevezések alapján valamelyik csoport létszáma várhatóan nem éri el a 25 főt, a rendezők
dönthetnek az „A” és „B” csoport összevonásáról. Ebben az esetben a kiírás (díjazás, nevezés) érintett pontjai
módosításra kerülnek, és a korábban nevezett játékosok tájékoztatásra kerülnek.

Versenyprogram:
Regisztráció:

december 27. 9 30 – 10 30

Megnyitó:

december 27. 10 45

Versenyprogram:

1. nap (dec. 27. szerda)

I. ford.

1100

II. ford.

1530

2. nap (dec. 28. csütörtök)

III. ford.

900

IV. ford.

1400

3. nap (dec. 29. péntek)

V. ford.

900

VI. ford.

1400

4. nap (dec. 30. szombat)

VII. ford.

900

Eredményhirdetés:

az utolsó forduló befejezése után 20 perccel (várhatóan 13:15 és 14:00 között).

Szállást és étkezést a Novotel Hotelben az alábbi kedvezményes feltételekkel tudunk biztosítani:
Szobaárak (ÁFA-val):

Egyágyas elhelyezés:
11.100 Ft/szoba/éj
Kétágyas elhelyezés:
14.200 Ft/szoba/éj
Háromágyas elhelyezés: 14.800 Ft/szoba/éj
Négyágyas elhelyezés: 15.200 Ft/szoba/éj
Idegenforgalmi adó: 500 Ft/fő/éj (18 év felett).
Külön rendelhető: büfé reggeli 1.300 Ft/fő/éj, 2 fogásos vacsora 2.800 Ft/fő/éj (2.000 Ft/gyermek/éj).

A szállásigényeket 2017. december 18-ig jelezni kell a Rendező felé (a chess07me@gmail.com e-mail címen vagy a +36
30/777-2034-es telefonszámon), később a szállást már nem tudjuk biztosítani!

További fontos szabályok, információk
Azok a helyszíni regisztrációnál (december 27. 9:30 - 10:30) meg nem jelenő játékosok, akik nem jelezték
késésük okát, nem lesznek bepárosítva az első fordulóra és nem vehetnek részt a versenyen. Amennyiben
valaki nem tud időben megjelenni a versenyen vagy a nevezés leadása után kénytelen visszalépni a versenytől,
kérjük, jelezze késését illetve távolmaradását december 26-ig a chess07me@gmail.com e-mail címen, 27-én pedig
a +36 30/777-2034 mobil telefonszámon.
2017-re érvényes versenyengedéllyel nem rendelkező játékosoknak új versenyengedély kiváltása szükséges a
versenyen való induláshoz. Ezt a Maróczy Géza Sportegyesületbe történő belépéssel egyidejűleg tud a rendezőség
biztosítani, amennyiben időben jelzi az induló játékos eziránti igényét. Versenyengedélyt december 14. után nem
intézünk. A versenyengedély kiváltás és tagsági díj miatt a nevezési díjon felüli többlet díj 5500 Ft.
A verseny időpontjában érvényes FRD-vel nem rendelkező külföldi játékosoknak FIDE regisztrációs díj fizetése
szükséges, melynek díja 1500 Ft/fő – a helyszínen kiváltható. FIDE azonosítóval nem rendelkező külföldi játékos
nem indulhat a versenyen.
Döntetlent ajánlani a parti során végig lehetséges, a sportszerűség kereteit betartva.
A játszmák kiírt kezdési időpontjához képest maximum 1 óra késés lehetséges, utána a játékos elveszti a játszmát.
Ha egy versenyző 1 órán túli késés miatt kontumáltan veszít és a következő forduló párosításáig nem jelzi a
bírónál a késés okát, a következő fordulóra nem kerül bepárosításra és a versenyből kizárásra kerül.
Játszma alatt elektronikus kommunikációs eszköz (pl. mobiltelefon) nem lehet bekapcsolva, az általa kiadott hang
a játszma azonnali elvesztését eredményezi. Játszma közben beszélgetni nem lehet, többszöri figyelmeztetés után
a beszélgetés a játszma elvesztésével is járhat.
Óvást a következő forduló megkezdéséig írásban lehet benyújtani, 15000 Ft letétbe helyezésével egyidejűleg. Az
óvásról a verseny előtt megválasztott 3 tagú zsűri dönt. Megítélt óvás esetén a 15000 Ft visszajár, ellenkező
esetben elvész.

A versenyről információkat (nevezők, eredmények, képek) a Maróczy Géza SE Facebook oldalán
(www.facebook.com/maroczyse), valamint az eredményközlő oldalon (www.maroczy.atw.hu) fogjuk közzétenni.
További információk találhatók még az egyesület honlapján (www.maroczygezase.hu) és a Magyar
Sakkszövetség versenynaptárában (www.chess.hu/blog) is.
A rendezőség a versenykiírásban foglaltak megváltoztatásának jogát a verseny megkezdéséig fenntartja.
Maróczy Géza SE

