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2020. október 24-30.

A verseny rendezője
Magyar Sakkszövetség

A verseny célja
A 2020. évi magyar bajnoki címek eldöntése. A válogatott mérkőzések, a
szakmai programokban való részvétel és a 2021. évi egyéni támogatások
szempontjából az MSSz Ifjúsági Bizottsága figyelembe veszi a verseny
végeredményét.

Versenyhelyszín
Magyar Sakkszövetség versenytermei
1055 Budapest, Falk Miksa u. 10. II. emelet

Lebonyolítás
Körmérkőzés, a résztvevők számától függően legfeljebb 9 fordulóban, a FIDE
aktuális versenyszabályai szerint.

Játékidő
90 perc+30mp/lépés. Várakozási idő: 30 perc.

Főbíró
Gyömbér Tamás nemzetközi versenybíró

Versenybírók
A helyszínen kerülnek ismertetésre

Versenybíróság tagjai
A verseny előtt felkért 3 szakértő személy

Főszervező, versenyigazgató
Magyar Sakkszövetség, Molnár Béla
email: versenyiroda@chess.hu
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A verseny résztvevői
Korcsoportnak megfelelő magyar állampolgárok, vagy FIDE listán HUN
jelöléssel szereplő sakkozók, akik a Magyar Sakkszövetséggel tagsági
viszonyban lévő sakk szakosztályt működtető sportszervezetnek igazolt,
2020-ra érvényes versenyengedéllyel rendelkező versenyzői.
A korosztályon belül bárki nevezhet, a ranglista pont alapján az F14-16-18 és
az L14-L16-L18 ranglisták alapján a legjobb 10 versenyző nevezését igazolja
vissza a szervező. A ranglisták a chess.hu weboldal Ifjúsági Sakk aloldalán
megtalálhatók.
Az Élő-átlag számítás során a 2019. október 1-től 2020. szeptember 1-ig
terjedő időszak értékszámát vesszük figyelembe. A rangsort képező ranglista
pont kiszámításakor súlyozzuk az utolsó negyedévben elért átlagot. A
versenyzőknek legalább 30 játszmájuknak kell lennie a vizsgált időszakban,
ennek hiánya esetén a versenyrendezők döntenek a nevezésről (a
mezőnyben elfoglalt helyezést figyelembe véve).
Jelmagyarázat a táblázathoz:
Élő-átlag: a teljes időszak átlaga
Aktuális átlag: az utolsó negyedév átlaga
Ranglista pont: az Élő- és Aktuális átlag pontok együttes átlagszáma

Korcsoportok
- 14 éven aluli lányok és fiúk, (2006.01.01.)
- 16 éven aluli lányok és fiúk, (2004.01.01.)
- 18 éven aluli lányok és fiúk. (2002.01.01.)

Helyezések eldöntése
A helyezési sorrendet a megszerzett pontok száma dönti el. Azonos
pontszám esetén a következők számítanak:
1.
egymás elleni eredmény
2.
Sonneborg-Berger pontszámítás
3.
armageddon villámparti

Díjazás
Az I. helyezettek serleg, az I-III. helyezettek érem, az I-VI. helyezettek
oklevéldíjazásban részesülnek. A bajnokok Lékó Péter felajánlásával chess24
előfizetést is nyernek.
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Nevezés
A nevezési díj, szállás-, étkezési- és útiköltség a résztvevőket, ill.
egyesületeiket, a rendezési költségek az MSSZ-t terhelik.

Nevezési díj
Bruttó 8.000 Ft/fő

Nevezési határidő
2020. október 01-ig.
A nevezéseket emailben lehet elküldeni az alábbi címre:
versenyiroda@chess.hu
Átutalással az alábbi számlaszámra lehet fizetni:
Magyar Sakk Szövetség
11705008-20120911
Kérjük, hogy csak elfogadott nevezés esetén fizessenek, és az utalás
közleményében tüntessék fel az MSSZ-től kapott számla számát! Kérjük,
hogy az átutalás a visszaigazolástól számított 8 napos határidő betartásával
valósuljon meg. Ebben az esetben is a helyszínen adjuk át az átutalásos
számla eredeti példányát.
A helyszínen is van lehetőség készpénzes fizetésre. KÉRJÜK, EZT A
NEVEZÉSKOR JELEZNI SZÍVESKEDJENEK!

Versenyprogram
Helyszíni regisztráció október 24-én, szombaton 12.00-14.00 óráig
Sorsolás
10.24. Szombat
14:15 óra
Megnyitó
10.24. Szombat
14:45 óra
1. forduló
10.24. Szombat
15.00 óra
2. forduló
10.25. Vasárnap
09.00 óra
3. forduló
10.25. Vasárnap
15.00 óra
4. forduló
10.26. Hétfő
15.00 óra
5. forduló
10.27. Kedd
09.00 óra
6. forduló
10.27. Kedd
15.00 óra
7. forduló
10.28. Szerda
15.00 óra
8. forduló
10.29. Csütörtök
15.00 óra
9. forduló
10.30. Péntek
09.00 óra
Eredményhirdetés 10.30-án, pénteken 14 órakor!
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Szolgáltatások és igénybevételük
A versenyen való részvételt csak a megadott nevezési határidőig tudjuk
biztosítani!
Nevezési határidő lejárta után csak pótdíj ellenében tudjuk fogadni a nevezőt
(+ bruttó 2.000 Ft/fő, azaz 10.000 Ft/fő)

A nevezésnek tartalmaznia kell
-

a sportkör nevét, címét;
ügyintéző nevét, e-mail címét, telefonszámát;
a játékos(ok) nevét, születési idejét, FIDE azonosítóját;
a számlafizető nevét, címét;
mely csoportban szeretne szerepelni;
esetleges szállásigény jelzését;

További szabályok
- leányok nevezhetők fiú csoportba;
- felsőbb
korcsoportba
történő
nevezéshez
(felversenyzés)
a
versenyigazgatóhoz benyújtott, indoklással kiegészített kérelem pozitív
elbírálása esetén van lehetőség.
Ha a nevezést követően 3 napon belül nem érkezik visszaigazolás, úgy
kérjük jelezni!

Étkezés
A résztvevők egyénileg oldják meg

Szállás
A résztvevők egyénileg oldják meg. Igény esetén kollégiumi szállás
intézésében a szervezők segítséget nyújtanak.
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Egyéb tudnivalók
A szállásokon, a verseny helyszínén esetlegesen okozott károkat a
felelősöknek meg kell téríteniük!
A járványügyi készültségre való tekintettel javasolt a szájmaszk használata,
illetve az MSSZ általános tájékoztatójában szereplő egészségügyi előírások
betartása. A versenyen csak a törvényes képviselő által aláírt
felelősségvállalási nyilatkozat leadása esetén lehet részt venni! A
nyilatkozatot a résztvevők a visszaigazoláskor e-mailben meg fogják kapni.
Óvást a helyszínen lehet megtenni írásban a főbírónál – a forduló befejezését
követő 30 percig – bruttó 15.000 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.
A versenyteremben a játék kezdetét követő első 5 percet követően csak a
játékosok és a versenybírók tartózkodhatnak. Fotózni is csak ebben az
időperiódusban van mód.
A Rendező fenntartja a jogot előre nem látható probléma esetén a
versenykiírás módosítására. A verseny megkezdését követően erre csak a
verseny főbírója jogosult.
Budapest, 2020. szeptember 14.
JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK!
A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG
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