FERENCVÁROSI SAKK-KUPA
2015 – 2016 tanév

A verseny célja:
 A sakk felélesztése és folyamatossá tétele a kerület iskoláiban.
 Versenyzési lehetőség biztosítása ÉLŐ-pontszám nélküli, amatőr sakkozó
gyerekek számára.
 Kapcsolódás a diákolimpia budapesti versenyeihez.
 A sakkversenyek hagyománnyá tétele a kerületben.

A verseny kiírása:
 Ferencvárosi Sakk Kupa címmel versenyt hirdetünk a kerület tanuló
ifjúságának.

december 09 (szerda) 14:00 óra
A nevezés határideje: 2015 december 02. (A nevezéseket elfogadjuk

 A verseny időpontja: 2015


e-mailben és iskolai postán keresztül is)
 A verseny rendezője és helyszíne: Kosztolányi Dezső Általános Iskola
Baumann Péter
1091 Budapest Ifjúmunkás u. 1.
e-mail: baumann1946@gmail.com
Tel.: 282-64-84
 A versenyt három korcsoportban írjuk ki:
 II. korcsoport (3 – 4. osztályosok)
 III. korcsoport (5 – 6. osztályosok)
 IV. korcsoport (7 – 8. osztályosok)
 A versenyt amatőr gyermekek számára szervezzük, akik nem
rendelkeznek ÉLŐ-ponttal.

 A kerület iskoláiból minden korcsoportban 2 – 2 tanuló indulhat.
Amennyiben nem minden iskola nevez a versenyre, akkor egy iskola több
tanulót is indíthat.
 A verseny során elért eredmények alapján a tanulók pontokat kapnak és a
Ferencvárosi Sakk Kupát az az iskola nyeri, amelyiknek a gyermekei, az
összesítés után a legtöbb pontot érte el.

A verseny szabályzata:
 A versenyre való nevezés előre, az iskoláknak kiküldött nevezési lapon
történik. A versenyzők helyszínen történt regisztrációja után sorsoláson
dől el az első forduló párosítása.
 A lebonyolítás 5 fordulós svájci rendszerben történik, vagy a résztvevők
számától függően körmérkőzésben (akár több csoportban is).
 Játékidő 10 – 10 perc sakkórával, vitás kérdéseknél a versenybíró döntése
érvényesül.
 A helyezések eldöntése: 1. szerzett pont, 2. Buchholz - számítás, 3.
egymás elleni eredmény
 Díjazás: Az első három helyezett érem és oklevél, a további résztvevők
emléklap, a legtöbb pontot elért iskola serlegjutalmazásban részesül.
 A Ferencvárosi Sakk Kupa pontszáma úgy alakul ki, hogy a helyezett
tanulók I. – VI. helyezésig 6 – 1 pontot kapnak. Ezeket összeadva a
legtöbb pontot elért iskola nyeri a kupát.

A verseny időbeosztása:
 Regisztráció: 13:30 – 14:00
 Megnyitó:
14:00
 Fordulók: 1. 14:10 – 14:30
2. 14:40 – 15:00
3. 15:10 – 15:30
4. 15:40 – 16:00
5. 16:10 – 16:30
 Eredményhirdetés: 17:00

