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Korcsoportos Magyar Bajnokság
TAPOLCA
U8 - U10 - U12

2021. augusztus 2-6.

A verseny rendezője
Tapolca VSE és a Magyar Sakkszövetség

A verseny célja
A 2021. évi magyar bajnoki címek eldöntése;
A
korcsoportos
világesemények
kvalifikációja
az
korcsoportokban (ha megrendezésre kerülnek):
- Első helyezettek a VB-re,
- Második helyezettek az EB-re kvalifikálják magukat;

U8-U10-U12

Versenyhelyszín
Tamási Áron Művelődési Központ
8300 Tapolca, Kisfaludy u. 4.

Lebonyolítás
7 fordulós, svájci rendszerű verseny a FIDE aktuális versenyszabályai szerint

Játékidő
60 perc+30mp/lépés

Főbíró
Gyömbér Tamás nemzetközi versenybíró

Versenybírók
A helyszínen kerülnek ismertetésre

Versenybíróság tagjai
A verseny előtt felkért 3 szakértő személy

2

Főszervező
TVSE Sakkszakosztály, Istvándi Lajos
Tel: 70/381-0838 email: sakkozo@gmail.com

A verseny résztvevői
Korcsoportnak megfelelő, a FIDE listán HUN jelöléssel szereplő sakkozók,
akik a Magyar Sakkszövetséggel tagsági viszonyban lévő sakk szakosztályt
működtető sportszervezetnek igazolt, 2021-re érvényes versenyengedéllyel
rendelkező versenyzői.

Korcsoportok
- 8 éven aluli lányok és fiúk (2013.01.01. és azután születettek)
- 10 éven aluli lányok és fiúk (2011.01.01. és azután születettek)
- 12 éven aluli lányok és fiúk (2009.01.01. és azután születettek)

Díjazás
Az I. helyezettek serleg, az I-III. helyezettek érem, az I-VI. helyezettek oklevélés tárgydíjazásban részesülnek.
Minden résztvevő emléklapot és ajándékot kap.

Nevezés
A nevezési díj, szállás-, étkezési- és útiköltség a résztvevőket, ill.
egyesületeiket, a rendezési költségek a TVSE sakkszakosztályt és az MSSZ-t
terhelik.

Nevezési díj
Bruttó 8.000 Ft/fő

Nevezési határidő
2021. július 23-ig
A nevezéseket emailben lehet elküldeni az alábbi címre:
sakkozo@gmail.com
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Átutalással az alábbi számlaszámra lehet fizetni – visszaigazolást követően;
előre, kérjük, ne utaljon senki!
TVSE sakkszakosztály 73200079-16110225
A helyszínen is van lehetőség készpénzes fizetésre.
KÉRJÜK, EZT AZ IGÉNYT A NEVEZÉSKOR JELEZNI SZÍVESKEDJENEK!

Versenyprogram
Beérkezés és regisztráció
Technikai értekezlet
Megnyitó
1.
2.
3.
4.

08.02. Hétfő 09.30-12.00 óra
08.02. Hétfő
14:00 óra
08.02. Hétfő
14:45 óra
forduló
08.02. Hétfő
15.00 óra
forduló
08.03. Kedd
09.00 óra
forduló
08.03. Kedd
15.00 óra
forduló
08.04. Szerda
09.00 óra
délután fakultatív program
14:00-19:00 között ingyenes belépő a tapolcai strandfürdőbe!
5. forduló
08.05. Csütörtök 09.00 óra
6. forduló
08.05. Csütörtök 15.00 óra
7. forduló
08.06. Péntek
09.00 óra
Eredményhirdetés 08.06-án, pénteken 14:00 órakor!
Szolgáltatások és igénybevételük
A szolgáltatásokat és 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).
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A nevezésnek tartalmaznia kell
- sportkör nevét, címét;
- ügyintéző nevét, e-mail címét, telefonszámát;
- játékos(ok) nevét, születési idejét, FIDE azonosítóját;
- számlafizető nevét, címét;
- mely csoportban szeretne szerepelni;
- a szállásigények pontos meghatározását (kísérők részére is!)

További szabályok
- leányok nevezhetők fiú csoportba;
- felsőbb korcsoportba történő nevezéshez (felversenyzés) az országos
versenyigazgatóhoz benyújtott, indoklással kiegészített kérelem pozitív
elbírálása esetén van lehetőség (versenyiroda@chess.hu). Az a játékos, aki
ezen a versenyen már szerepelt, nem játszhat az U14-U16-U18
kategóriákban.
Ha a nevezést követően 3 napon belül nem érkezik visszaigazolás, úgy kérjük
jelezni!
Az igényelt szolgáltatásokat kérjük, a nevezéssel együtt megküldeni
szíveskedjenek!
A kiajánlott szolgáltatásokat nem kötelező igénybe venni.

Szállás és étkezés ajánlatok
Szállás:
Az IFA (idegenforgalmi adó) a megszálló 18 év felettieket terheli, várhatóan
500 Ft/fő/éj.
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Tapolcai és környékbeli PANZIÓKBAN
2-3 ágyas fürdőszobás szobákban
25 szoba áll rendelkezésre a jelentkezések sorrendjében
Ára: 5.500 Ft/fő/éj
További szálláslehetőségek egyénileg:
https://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/tapolca/hunguest_hotel_pelion/
http://hotelgabriella.hu/
Ebéd és vacsora:
PEPPÍNÓ PIZZÉRIA
(A versenyteremmel szemben, 20 m)
1.500 Ft/fő/étkezés
Az étkezés hétfőn vacsorával indul, pénteken ebéddel fejeződik be
Étkezések időpontjai
Ebéd:
12:00 – 13:30
Vacsora: 17:30 – 19:00

Egyéb tudnivalók
A szállásokon, a verseny helyszínén esetlegesen okozott károkat a
felelősöknek meg kell téríteniük!
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 az óvás eredményessége esetén visszafizetik.
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A versenytermekben a játék kezdetét követően csak a játékosok és a
versenybírók/rendezők tartózkodhatnak. Fotózni is csak a forduló
megkezdése előtt van mód.
A játszma befejezése után a termet a versenyzőknek el kell hagyniuk!
2021. június 29.

A verseny támogatói:
Tapolca Város Önkormányzata
Tapolca VSE
Nhsz Tapolca Nonprofit Kft.
Szentkirályi – Kékkúti Ásványvíz Kft.
Rockwool Hungary Kft.
Buzás Lajos vállalkozó

JÓ VERSENYZÉST ÉS SOK ÉLMÉNYT KÍVÁNUNK!
Várunk szeretettel mindenkit Tapolcán!
A RENDEZŐSÉG
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