BEAC-ELTE
NYÍLT MINŐSÍTŐ
SAKKVERSENYE
2011. október 3. – október 26.
Értékszám szerzési és módosítási lehetőséget biztosítani 2200 Élő pont
alatti sakkozók részére. Az ELTE hallgatói, munkatársai számára a szabadidő értelmes és
hasznos eltöltése.
A verseny célja:

A verseny helyszíne: A BEAC Sakk Szakosztályának versenyterme
1117 Budapest, Bogdánfy út 10.
A verseny időpontja: 2011. október 3.-október 26. 18,00–21,00-ig
Játéknapok: 2011. október 3. hétfő, 5. szerda, 10. hétfő, 12. szerda, 14. péntek, 17. hétfő, 19. szerda,
21. péntek, 24. hétfő, 26. szerda.
Versenyforma: Nyílt verseny egy 9 fordulós körmérkőzéses csoporttal, ill. egy 9 fordulós svájci
rendszerű versennyel.
A legmagasabb élő pontszámú versenyzők játszanak a körmérkőzéses csoportban, az átlagos élő
pontszámtól függően maximum 2 fő nem FIDE-élős játékossal. A csoportok beosztása a helyszínen
véglegesül.
Játékidő:
Játéktempó:
Vezető bíró:

Játszmánként 3 óra, minden fordulóban 18,00 - 21,00-ig.
Játékosonként 90 perc lépésszám-ellenőrzés nélkül a zászló leeséséig, befejezés a
FIDE Quickplay Finish (gyorsított játszmabefejezés) szabályai szerint.
Várakozási idő: 1 óra
Szamosközi Péter. A további bírók a helyszínen kerülnek ismertetésre.

Nevezési díjak: A körmérkőzéses csoportban:
FIDE-Élő nélkül:
7000 (kedv.: 5000 Ft)
1799 FIDE-Élő-ig: 6000 (kedv.: 3000 Ft)
1800-1899 FIDE-Élő: 5000 (kedv.: 2500 Ft)
1900-1999 FIDE-Élő: 4500 (kedv.: 2200 Ft)
2000-2099 FIDE-Élő: 4000 (kedv.: 2000 Ft)
2100 FIDE-Élő felett: 3500 (kedv.: 1700 Ft)

A svájci rendszerű csoportban:
Egységesen 4000 Ft; (kedv.: 2000 Ft)

A nők és az ifjúsági játékosok további 500 Ft kedvezményben részesülnek.
Kedvezményes nevezési díjat fizetnek a BEAC, a Barcza Gedeon SC, a Híd-Unió SE játékosai és az
ELTE hallgatói, munkatársai.
A versenyen csak a 2011. évre érvényes versenyengedéllyel lehet részt venni!
Nevezési határidő: 2011. szeptember 30. péntek. Helyszíni nevezést csak korlátozott számban tudunk
elfogadni, ennek felára 500 Ft, a nevezéseket azok beérkezési sorrendjében fogadjuk el, helyszíni
nevezők csoportba való besorolását a szervezők döntik el.
Díjazás: A résztvevők létszámától függő pénzdíjak, amelyek pontos összege a helyszínen kerül
ismertetésre. A pontos összegeket a második forduló előtt ismertetjük. Holtverseny esetén a
körmérkőzéses csoportban a Berger-Sonneborn értékszámítás, illetve az egymás elleni eredmény dönt. A
svájci versenyen a Buchholz, a Berger és a progresszív számítás dönt.
A versenykiírás tájékoztató jellegű, a verseny rendezőségének jogában áll az első forduló megkezdése
előtt azon változtatni, illetve más nevezési díjtételeket megállapítani indokolt esetben.
Nevezni lehet Ádám Györgynél az adamgy@bgsc.hu email címen vagy a +3620/411-7649-es
telefonszámon.

