II. Budapesti Régiós Kupa
2015. május 30. (szombat)
A 2014/15. évi Budapest Gyermek Grand Prix
rapid sakkversenysorozat versenye
Főtámogató:

Dr. Bakonyi Árpád címzetes egyetemi docens

Támogató:

Budapesti Sakkszövetség

Rendező:

Budapesti Regionális Sakkiskola,Tabáni Spartacus SE

A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a sportegyesületekben, iskolai és más
szakkörökben, valamint hobbiként sakkozó gyerekek részére. Tehetségkutatás a
egyesületekben még nem tag gyermekek, illetve a legjobbak köréből a Budapesti
Regionális Sakkiskolába.
Helyszín:

Art Pub díszterme, 1203 Budapest, Lajtha László u. 2. (http://art-pub.hu/)

Versenybírók: Benyeda Tibor, Gyömbér Tamás, Fehér Gyula, Mészáros András
Lebonyolítás:

7 fordulós svájci rendszerben, 15-15 perces játékidővel
a FIDE rapid versenyszabályai alapján, számítógépes párosítással.

Korcsoportok:
„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. után és 2001. január 1. előtt születettek, illetve 2001. január 1. után
született sakkozók 1001 „HURRA!” értékszám fölött
Díjazás: csoportonként a 1. helyezett kupát, a legjobb 1-3. helyezett fiú és lány érmet kap.
Az óvodásokat külön díjazzuk.
A verseny programja:
Regisztráció:
745h – 845h
Megnyitó:
845h
I. forduló: 9 00h
Az eredményhirdetés várható időpontja: 1300h

Helyezések eldöntése:

1. elért pontszám, 2. Buchholz számítás,
3. progresszív számítás, 4. TPR

Nevezési díj: Egységesen 2.000 Ft.
A nevezési díjak megfizetése a regisztrációkor a helyszínen.

Minden nevező egy 2000 Ft értékű Sakk-könyvet kap!
A terem befogadóképessége miatt csak az első 120 jelentkező nevezését tudjuk elfogadni!
A helyszínen büfé üzemel.
A verseny után a részvevők számára az étterem háromféle menüt tud biztosítani
kedvezményesen, 1200 Ft-ért:
– Hagymakrém leves, Marhapörkölt galuskával
– Húsleves, Rántott csirkemell rizibizivel
– Zöldségleves, Bolognai spagetti sajttal

Nevezési határidő: 2015. május 24.
A nevezésben kérjük feltüntetni a nevet, a születési dátumot és az iskola nevét, valamint
hogy hány főre kívánják igénybe venni a verseny után az étkezést.
Nevezés: Fehér Gyula régióvezető

06-1-256-08-56, 06-30-841-8763
 fehergy@hu.inter.net

A csoportokban a kezdő, „HURRA” értékszám nélküli játékosok is
eredményesen játszhatnak a fesztiválon!

Várunk benneteket a versenyünkön!
Minden résztvevőnek eredményes versenyzést kívánnak a szervezők!

