Budavári Sakk Kupa
A 2014/15. évi Budapest Gyermek Grand Prix
rapid sakkversenysorozat 1. versenye
Védnökök: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
Révész Máriusz, a Budapesti Sakkszövetség elnöke – országgyűlési képviselő
A verseny főtámogatója: Budavári Polgármesteri Hivatal
A verseny rendezője: Budapesti Sakkszövetség, Budapesti Regionális Sakkiskola
A verseny célja: – A sakkozás népszerűsítése
– Versenyzési lehetőséget biztosítani nem igazolt, valamint egyesületi ifjúsági játékosoknak
– Lehetőséget adni „HURRA” (Hungarian Rapid Rating) értékszám szerzésére és módosítására
– Tehetségek felkutatása, meghívása a Budapesti Regionális Sakkiskolába

A verseny kezdési időpontja: 2015. január 17. (szombat) 9.30 óra
Fontos! 9.20 után regisztráció nem lehetséges! Regisztráció 8.20 órától 9.20 óráig tart!
Eredményhirdetés kb. 15.00 órakor
A terem befogadóképessége miatt csak az első száz jelentkező nevezését tudjuk elfogadni!
Verseny helyszíne: Budavári Polgármesteri Hivatal aulája, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Nevezők csoportbeosztása:
„A” – 2007. január 1. után születettek, legfeljebb 500 „HURRA!” értékszámig
„B” – 2004-2006-ben születettek, sakkversenyzők legfeljebb 750 „HURRA!” értékszámig, illetve
2006. január 1. után született sakkversenyzők 501-750 „HURRA!” értékszám között
„C” – 2001-2003-ben születettek, sakkversenyzők 1000 „HURRA!” értékszámig, illetve 2003. január
1. után született sakkozók 751-1000 „HURRA!” értékszám között
„D” – 2001. január 1. előtt születettek, illetve 2001. január 1. után született sakkozók 1001 „HURRA!”
értékszám fölött
Lebonyolítás: 7 fordulós svájci rendszerben, 15–15 perc gondolkodási idővel, órahasználattal
Versenybírók: Gyömbér Tamás, Bernei András, Fehér Gyula, Mészáros András
Holtversenyek eldöntése: Buchholz-számítás, Berger-számítás, progresszív-érték alapján
Díjazás: Csoportonként az első helyezett kupát, és az első hat helyezett tárgydíjat nyer.
Csoportonként az első három helyezett fiú és lány érmet kap.
Nevezési díj: I. kerületieknek 800,-Ft, a többieknek január 15-ig 1000,-Ft, későbbi nevezés 1500,-Ft.
Nevezés: Fehér Gyula  fehergy@hu.inter.net

(06-1)-2560856, (06-30)-8418763

Egyebek: A Budapest Gyermek Sakk Grand Prix lebonyolításáról, a helyezések eldöntéséről a
Budapesti Sakkszövetség honlapján lehet tájékozódni. A helyszínen büfé üzemel.

„HURRA” értékszám nélküli játékosok is eredményesen játszhatnak a fesztiválon!
Várunk benneteket is a versenyen!
Minden résztvevőnek eredményes versenyzést kívánnak a szervezők!

