Sakksuli Kupa 2011/2012
„A kezdő gyerekek sakkversenye”
A versenysorozat célja:
- a sakkéletbe idén bekapcsolódni kívánó gyerekeknek versenyzési-,
sikerélmény-szerzési lehetőség biztosítása
- a dél-kelet-közép-budapesti kerületek sakkéletének fellendítése,
- együttműködés kialakítása,
- új sakktehetségek felfedezése
- folyamatos versenylehetőség megteremtése minél több gyerek számára
A versenysorozat rendezői:
Paktom Bt Sakksuli, Barcza Gedeon SC
Verseny helyszíne: Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ 1105 Bp. Szent László tér 7-14.
Versenyek kezdete mindig szombat 9:30. Helyszíni regisztráció 8:45 – 9:15
Fontos! A versenyen való indulás feltétele, hogy a játékos a helyszíni regisztrációt befejezze 9:15 percig. Aki ezután kerül
a regisztrációs asztalhoz, az kontumált vereség után csak a második fordulótól tud bekapcsolódni az aznapi versenybe.
(Korábbi években tapasztalt nagyszámú résztvevő és többek rendszeres késői érkezése tette szükségessé ennek a
szabálynak a bevezetését. Szeretnénk, ha a kisgyerekek egy nem túl késői ebédidőben haza tudnának indulni az
eredményhirdetés után. )
Az alábbi versenynapok külön versenyeknek számítanak, így bármelyiken részt lehet venni. Azonban a rendszeres
résztvevők pontjait a sorozat végén összesítjük.
A versenynapok időpontja:
1.

2011. 09. 24.

2.

2011.10. 22.

3.

2011. 11. 19.

4.

2011. 12. 03.

5.

további 5 alkalom 2012. januártól júniusig egyeztetés alatt.

A versenysorozat zsűrije:

Ádám Olga és Paksai Tamás

Versenybírók: Ádám György, Ádám Olga és Paksai Tamás
Csoportok:

A csoport: 2005. január 1 után születettek. Korkedvezménnyel az első- és másodversenyes 2003. jan. 1. és
2004. december 31. közöttiek
B csoport: 2003. január 1 után születettek. Korkedvezménnyel az első- és másodversenyes 2001. jan. 1. és
2002. december 31. közöttiek
C csoport: 2001. január 1 után születettek. Korkedvezménnyel az első- és másodversenyes 1999. jan. 1. és
2000. december 31. közöttiek
D csoport: 1999. január 1 után születettek. Korkedvezménnyel az első- és másodversenyes 1997. jan. 1. és
1998. december 31. közöttiek
+ csoport: Elegendő számú 1997. jan. 1. előtt született jelentkező részére külön versenyt hirdetünk.

A csoportba való nevezés és csoportváltás szabályai: Elsődlegesen az életkor dönt a külön-külön csoportokba való
nevezéskor, de egy első- ill. másodversenyes gyerek dönthet úgy, hogy egy csoporttal lejjebb indul. Felversenyzés
lehetséges, de aki amelyik csoportba kéri magát a sorozat azon első versenyén, amelyiken részt vesz, a sorozat későbbi
versenyein is abban a csoportban kötelező indulni. Minden verseny végén a csoportok 1. helyezettje kötelezően feljut,
utolsó helyezett kötelezően kiesik, illetve a mezőny 10%-nyi résztvevője dönthet úgy, hogy egy csoporttal feljebb vagy
lejjebb szeretne játszani legközelebbi versenyén. További játékosok is kérhetnek felversenyzést (lejjebb játszást nem!),
de ebben az esetben az alább ismertetett „segédpont” nem jár nekik, s később „visszakéretszkedni” sincs joguk. !
A sorozat végén az egyes versenyzők legjobb 6 versenyét figyelembe véve összeadjuk a szerzett pontokat és
segédpontokat az alábbiak alapján: ha valaki egy versenyen feljut a magasabb csoportba, akkor annyi segédpontot
kap az adott versenyen megszerzett pontjai mellé, ahány versenyét még feljutása után beleszámoltuk az összetett
versenybe. Azok a résztvevők, akik 6-nál több versenyen vettek részt, a sorozatba bele-nem-számított részvételeik után
1-1 pontot kapnak az összetett számításba.
A versenysorozat lebonyolítása: 7 fordulós svájci rendszer, 15-15 perc órahasználattal a FIDE rapid szabályai szerint,
nevezők létszámától függő, de elsősorban svájci rendszerű és körmérkőzéses lebonyolításban.

A helyezések eldöntése:

1. szerzett pont, 2. Buchholz-számítás, 3. progresszív mezőnyérték, 4. Berger-számítás, 5.
egymás elleni eredmény.

Díjazás:

Versenyenként az első három helyezettnek fiú/lány bontásban érmek, minden résztvevőnek – aki az
eredményhirdetésen is jelen van - oklevél és apró tárgyjutalom jár! A versenysorozat végén a
legtöbb pontot gyűjtőknek kupák, az első 6 helyezett fiúnak és lánynak tárgyjutalom és oklevél jár.
Kérjük a résztvevőket, tiszteljék meg versenytársaikat az eredményhirdetésen való közös részvétellel,
egymás megtapsolásával. Korában távozóknak oklevelet, ajándékot előre átadni vagy utólag
megőrizni nem áll módunkban. Megértéseteket köszönjük.

Nevezés:

Az info@sakkovi.hu címre a versenyt megelőző nap 17.00 óráig! Internet kapcsolat hiányában a 20/23734-35-ös telefonszámra. A nevezésnek tartalmaznia kell a gyermek nevét, pontos születésnapját; ha
élete első vagy második versenyén indul, akkor a korkedvezményre való jogosultságát, illetve a
nevezési díjkedvezményre való igényét is, ha élhet ilyennel. A szóbeli- vagy nem megfelelő címre
küldött nevezéseket nem áll módunkban előzetes nevezésként regisztrálni, így helyszíni nevez

Nevezési díj:

Minden egyes versenynapra 1100 forint. Nevezési díjkedvezmény: 200 forint a rendező egyesület
játékosainak valamit a Kőrösi Cs. S. Kult. Kp-ban (KöSzi vagy Pataky) sakkozó gyerekeknek. További 200
Ft kedvezmény a Sakksuli tagsági-törzskártyával rendelkező játékosoknak. A kedvezmények
összeadódnak! Csak helyszíni nevezés esetén 200 forint pótdíj fizetendő, valamint a nevező elveszíti
kedvezményhez való jogát!
A verseny hivatalos weboldala: www.paktom.hu/sakksuli

