TÖREKVÉS

ÉRTÉKSZÁMSZERZŐ
SAKKVERSENYEK
2012. szeptember 12 – szeptember 29..

K
A verseny célja:

k

Versenyzési és nemzetközi értékszám-szerzési lehetőséget biztosítani a budapesti és
Budapest környéki sakkozók részére körmérkőzéses és svájci rendszerű
versenyeken.

A verseny helyszíne: TÖREKVÉS Kulturális-Szabadidő Egyesület (Töri-KE)

1101 Bp. X. Könyves Kálmán krt. 25.
A verseny időpontja: 2012. szeptember 12. – szeptember 28. 16,30–20,30-ig (vagy 17,00–21,00-ig).
Játéknapok:

Versenyforma:

2012. szeptember 12. szerda, 14. péntek, 17. hétfő, 19. szerda, 21. péntek,
23. vasárnap, 24. hétfő, 26. szerda, 29. szombat, (Tartaléknap: szeptember 30.
vasárnap).
9 fordulós körmérkőzés illetve svájci rendszerű verseny.

A játékosok értékszám szerint csökkenő sorrendben 10 résztvevős csoportokba lesznek besorolva,
maximum két fő nem FIDE-élős játékossal csoportonként. A csoportok beosztása a helyszínen
véglegesül; az előzetes nevezők és magasabb értékszámúak előnyben vannak. A körmérkőzéses
csoportokba be nem fért játékosok számára egy svájci lebonyolítású versenyt rendezünk.
Játékidő:

Játszmánként 4 óra, minden fordulóban 16,30 - 20,30-ig.
Lehetőség van kölcsönös megállapodás esetén 17,00 órai kezdésre is.

Játéktempó:

Játékosonként 2 óra lépésszám-ellenőrzés nélkül a zászló leeséséig, befejezés a FIDE
Qickplay Finish (gyorsított játszmabefejezés) szabályai szerint.

Vezető bíró:

Bernei András

Nevezési díjak: A körmérkőzéses csoportokban:
FIDE-élő nélkül:
7200 (kedv.: 5400 Ft)
1799 FIDE-Élő-ig:
6800 (kedv.: 5100 Ft)
1800-1999 FIDE-Élő: 6400 (kedv.: 4800 Ft)
2000-2100 FIDE-Élő: 5600 (kedv.: 4200 Ft)
2100 felett FIDE-Élő: 4800 (kedv.: 3600 Ft)

A svájci rendszerű csoportban:
Egységesen 4800 Ft; (kedvezményes: 3600 Ft)

Kedvezményes, 75%-os nevezési díjat fizetnek a nők, szeniorok, ifjúságiak, és fogyatékkal élők,
illetve 66%-os nevezési díjat a Törekvés SE játékosai és sakk-képzésének résztvevői.
A versenyen csak a 2012. évre érvényes versenyengedéllyel lehet részt venni!
Nevezési határidő: 2012. szeptember 10. hétfő. Helyszíni nevezést csak korlátozott számban tudunk
elfogadni, a körmérkőzéses helyekre csak a megmaradt szabad helyek erejéig!
Díjazás: A beszedett nevezési díjak 30%-át osztjuk ki bruttó összegben, a kifizetés az adó- és TAJ-kártya
bemutatása után történik. A pontos összegeket az első forduló végéig kifüggesztjük. Holtverseny
esetén a Berger-Sonneborn értékszámítás, illetve az egymás elleni eredmény dönt. A körmérkőzéses
csoportok első három, a svájci rendszerű csoport első hat helyezettje részesül pénzdíjazásban. A
versenykiírás tájékoztató jellegű, a verseny rendezőségének jogában áll az első forduló megkezdése
előtt azon változtatni, illetve más nevezési díjtételeket megállapítani indokolt esetben.
Nevezés: Bernei András, 06-30-359-6554
Nádasi Balázs, 06-70-378-5328

bernei.andras@bssz.hu
nadasi.balazs@bssz.hu

