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A verseny célja:
- Korcsoportos versenyprogram biztosítása
- A 2024-ben Budapesten megrendezésre
kerülő Sakkolimpiára a tervezett ifjúsági
csapat tehetségeinek felkutatása.

A verseny helyszíne:

Tapolca,
Tamási Áron Műv. Központ
Kisfaludy u. 4. 8300

A verseny ideje:

2021. június 23-27.

A verseny rendezője:

Magyar Sakkszövetség
és a Tapolca VSC

Versenyigazgató:

Istvándi Lajos

Főbíró:

Gyömbér Tamás

Versenybírók:

a helyszínen kerülnek
ismertetésre

Versenybíróság tagjai: A verseny előtt felkért 3
szakértő személy

A verseny résztvevői:
A
korcsoportnak
megfelelő
magyar
állampolgárok, vagy a FIDE listán HUN jelöléssel
szereplő sakkozók, akik rendelkeznek 2021. évi
versenyengedéllyel.
U10 csoport: 2011.01.01-jén vagy azután születettek
U14 csoport: 2007.01.01-jén vagy azután születettek
U18 csoport: 2003.01.01-jén vagy azután születettek
Minden
versenyző
kizárólag
a
saját
korcsoportjában indulhat, ún. "felversenyzés"
nem lehetséges. A lányok a fiúkkal egy
mezőnyben játszanak, de külön kerülnek
értékelésre.
A felversenyzés tiltása alól felmentést adhat a
versenyigazgató.

A verseny lebonyolítása:
7-9 fordulós svájci rendszerű verseny.
A versenyt digitális órákkal rendezzük meg
minden korcsoportban.
Az összjátékidő:
U10 versenyen játékosonként 60 perc, lépésenként
30 másodperc bónuszidővel.
U14-U18 versenyen játékosonként 90 perc,
lépésenként 30 másodperc bónuszidővel.A

versenyzők kiemelése a FIDE standard értékszámok
alapján történik.
A verseny FIDE értékszám szerzésére és
módosítására jogosít.

A helyezések megállapítása:
A helyezési sorrendet a megszerzett pontok
száma dönti el. Azonos pontszám esetén a
helyezések sorrendjét a következők döntik el:
1.
2.
3.
4.

egymás elleni eredmény
Buchholz-számítás
Progresszív mezőnyérték
Buchholz cut 1

Díjazás:
Korcsoportonként és nemenként az 1-6.
helyezettek kerülnek díjazásra.
Az 1-3. helyezett kupát, érmet, oklevelet és
értékes tárgydíjat kap.

Költségek:
A nevezési díj, szállás-, étkezési- és útiköltség
a résztvevőket, a rendezési költségek a verseny
rendezőjét terhelik.
Nevezési díj: 5000 Ft
Nevezési határidő: 2021. június 10.

A nevezéseket e-mailben lehet elküldeni az alábbi
címre:
sakkozo@gmail.com
Információ:
Istvándi Lajos 70-3810838
Átutalással az alábbi számlaszámra lehet fizetni:
TVSE sakkszakosztály
73200079-16110225

A helyszínen is van lehetőség készpénzes fizetésre.
KÉRJÜK A NEVEZÉSKOR JELEZNI SZÍVESKEDJENEK!

A nevezés akkor tekinthető teljesítettnek, ha
mindent pontosan tartalmaz 2021. június 10-ig, és
a nevezés visszaigazolása után az abban
feltüntetett összeg át lett utalva 2021. június 15ig! Nevezési díj a határidő lejárta után pótdíjjal

6.500 Ft. Helyszíni nevezés nincs!
A nevezésnek tartalmaznia kell:
• a sportkör nevét, címét,
•

a számla fizető nevét, címét, adószámát
(ha van)
(átutalással kell fizetni a költségeket, a
visszaigazolással együtt
megküldött
bankszámlaszámra)

•

ügyintéző nevét,
telefonszámát,

címét,

e-mail

címét,

•

a játékos(ok) nevét, születési idejét (év, hó,
nap), FIDE értékszámát, FIDE azonosító
számát,

•

mely csoportban szeretne szerepelni,

•

a szállás igények pontos meghatározását.

Amennyiben a nevezést követően 5–7 napon
belül nem érkezik visszaigazolás, úgy kérjük
jelezni!
A költségeket előre, átutalással kell fizetni, amit a
nevezésben pontosan meg kell jelölni, mely után a
rendező
visszaküldi
a
visszaigazolást.
A
visszaigazolás megérkezése után történhet meg a
fizetés. 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
készpénzben csak
az
eredeti
nevezések
változásait lehet rendezni, ahol kiállítjuk a
készpénzes számlát.
Szállás és étkezés árai:
Szállás:
Az IFA (idegenforgalmi adó) a szállodában
megszálló 18 év felettieket terheli, várhatóan 400,/fő/éjszaka.
KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS:
a jelentkezések sorrendjében: max 70 fő
„A” SZOBA: 4.500 Ft/fő/éj 2-3 ágyas fürdőszobás
szobákban.

„B” SZOBA: 3-3 ágyas elhelyezés /2szobához 1
fürdő/
4.000 Ft/fő/éj

további szállás lehetőségek EGYÉNILEG:
BIBI PANZIÓ:
https://szallasbibivendeghaz.freewb.hu/
MÓNIKA VENDÉGHÁZ:
http://www.monika-vendeghaz.hu/
LOVÁSZ VENDÉGHÁZ:
http://www.zimmerinfo.hu/tapolca/lovasz/hu.htm
https://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/tapolca/h
unguest_hotel_pelion/
http://hotelgabriella.hu/

Étkezés:
Reggeli /csak kollégiumi elhelyezés esetén:
700 Ft/fő
Ebéd és vacsora:
PEPPÍNÓ PIZZÉRIA
/a versenyteremmel szemben 20 m/
1.500 Ft/fő/étkezés

Az étkezés 2021. június 23-án vacsorával kezdődik, és 27én ebéddel zárul.

A szállásigényeket kérjük, hogy a nevezéssel
együtt megküldeni szíveskedjenek! A kiajánlott
szolgáltatásokat nem kötelező igénybe venni, de a
nevezési határidő után küldött szolgáltatásokat (ill.
azok árait) a rendező nem garantálja!
A megrendelt szolgáltatások le-, illetve
visszamondása, módosítása június 10-ig
díjtalanul lehetséges, utána június 12-ig
lemondási díj ellenében, ami a megrendelt
szolgáltatások 20%-a. Június 12. után nem térít
vissza költséget a rendező!
Kérjük a befizetést igazoló szelvényt a
versenyre elhozni, és a regisztráció során
kérésre bemutatni!
Amennyiben a nevezést követően 10 napon belül
nem érkezik visszaigazolás, kérjük jelezni!
Kérünk minden versenyzőt és kísérőt ezen
határidők betartására a verseny zökkenőmentes
lebonyolítása érdekében. Helyszíni nevezést nem
áll módunkban elfogadni!

A verseny programja
Regisztráció: 2021. június 23-án 15:00-19:00h
Megnyitó: 2021. június 24-én 08:30h

A verseny fordulók időpontja U14-U18
2021. június 24-én

1. forduló
2. forduló

09:00
14:00

2021. június 25-én

3. forduló
4. forduló

09:00
14:00

2021. június 26-án

5. forduló
6. forduló

09:00
14:00

2021. június 27-én

7. forduló

09:00

A verseny fordulók időpontja U10
2021. június 24-én

1. forduló
2. forduló
3. forduló

09:00
14:00
17:00

2021. június 25-én

4. forduló
5. forduló
6. forduló

09:00
14:00
17:00

2021. június 26-án

7. forduló
09:00
8. forduló
14:00
Délután 16.00 - 18.00 óráig fakultatív
ingyenes buszkirándulás a Kálimedencébe!
Szentbékkálla Kőtenger

2021. június 27-én

9. forduló

09:00

Eredményhirdetés június 27-én 13:00 órakor
Egyéb tudnivalók
Túl kis létszámú csoportnál a verseny
programjában, a lebonyolítás módjában, valamint a
helyezések megállapításában változás lehetséges!
A versenyen a FIDE szabályoktól való eltérés
nem lehetséges.
A versenyzőknek, kísérőknek a kifüggesztett
kollégiumi házirendet meg kell ismerniük, és be
kell tartaniuk!
Az okozott anyagi kárt kötelesek megtéríteni.
A verseny az aktuális egészségügyi előírások
szerint kerül megrendezésre, mely előírásokat a
verseny résztvevői KÖTELESEK megtartani!
A verseny helyszínére a sakkversenyzők,
sportvezetők, edzők védettségi igazolvány
nélkül léphetnek be.
A kísérőktől, szülőktől kérni fogják a védettségi
igazolványt,ennek hiányában az épületbe nem
lehet belépni.
KÉRJÜK MEGÉRTÉSÜKET!
A szálláshelyek biztosításánál a szobák ágyai
teljes feltöltésre kerülnek, de „ágyak megváltására”
van lehetőség!
Bekapcsolt mobiltelefont, egyéb elektronikus
zajkeltő eszközt a versenyterembe bevinni nem
lehet. A mobiltelefon tilalma a versenyterem teljes

területére vonatkozik. A rendszabályok ellen vétő
versenyzőket vesztesnek nyilvánítjuk.
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 Játékés Versenyszabályok, sem a jelen kiírás nem intézkedik,
a főbíró döntése az irányadó.

Óvást a helyszínen lehet megtenni írásban a
főbírónál – a forduló befejezését követő 1 órán
belül – 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 fordulók indításakor csak a
játékosok és a versenybírók tartózkodhatnak.
A játszma befejezése után a küzdőteret a
versenyzőknek el kell hagyniuk!
A rendező fenntartja a jogot előre nem látható
probléma esetén a versenykiírás módosítására. A
verseny megkezdését követően az előzőekre csak
a verseny főbírója jogosult.

Budapest, 2021. június 1.

VERSENYÜNKET TÁMOGATJA:
Tapolca Város Önkormányzata
Tapolca VSE
Nhsz Tapolca Nonprofit Kft.

Szentkirályi - Kékkúti Ásványvíz Kft.
Rockwool Hungary Kft.
Peppínó Pizzéria
Sport- és Turistaszálló
Mezőssy Tamás
Buzás Lajos vállalkozó

Jó versenyzést kíván a
Tapolca VSE
valamint a
Magyar Sakkszövetség
Versenyirodája és Ifjúsági Bizottsága!

