Frech Károly Emlékverseny 2013
2013. június 22 – 30.
kqrhbp
A verseny célja: tiszteletadás az idén elhunyt Frech Károlynak, aki hosszú évtizedekig
vezette egyesületünket, és oktatta az ifjúságot a sakkozás rejtelmeire; az újpesti sakkélet
felpezsdítése, lehetőség biztosítása nemzetközi értékszám szerzésére és változtatására, újabb
sakkbarátságok kialakítására egy jó hangulatú verseny keretében.
A verseny támogatói: Könyves Kálmán Gimnázium; Máth Istvánné
Szervező: Az Újpesti Kultúra Sportegyesület Sakkszakosztálya.
Az egyesület és a verseny honlapjának címe
www.sakk.ujpestikse.hu
A verseny főbírója: Györkös Lajos nemzetközi versenybíró
Helyszín: Könyves Kálmán Gimnázium, díszterem, Budapest,
IV. kerület (Újpest), Tanoda tér 1. (a 3-as metró Újpest központi
végállomásától 1 percre, az iskola István úti épületében)
Lebonyolítás és játékidő:
A lebonyolítás a FIDE 2009. VII. 1-től érvényes játékszabályai alapján történik.
A-csoport: körmérkőzés 10 fő meghívott részére 120'-120' + 30"/lépés játékidővel.
B-csoport: svájci rendszerű lebonyolítással (max. 50 fő) 120-120 perc (FIDE Quickplay Finish)
játékidővel.
Program: regisztráció és helyszíni nevezés június
22-én 900-930; sorsolás, megnyitó, technikai értekezlet
930-1000.
A fordulók kezdési időpontjai: 22-én, 23-án, 29-én, 30án (hétvégén) 10 óra, 24-28-án (hétközben) 16 óra.
Megengedett késési idő a program szerinti kezdési idő
után 1 óra.
Nevezés: az sakk.ujpestikse.hu honlapcímen online vagy a 06-304-953-148-as
telefonszámon. A nevezés határideje: június 21. 18 óra. A nevezéseket visszaigazoljuk; a nevezés a
visszaigazolás után válik érvényessé. A nevezési határidő után és a helyszínen csak 1000 Ft pótdíj
mellett fogadjuk el a jelentkezéseket.
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Nevezési díj: a helyszínen a regisztációkor fizetendő, a következők szerint:
nevezési díjak az indulók FIDE értékszáma szerint
értékszám nélkül -1799 1800-1999 2000-2199
teljes
5900 Ft
5400 Ft 4900 Ft
4400 Ft
kedvezményes
5400 Ft
4900 Ft 4400 Ft
3900 Ft
ÚKSE tagok
4900 Ft
4400 Ft 3900 Ft
3400 Ft

2200-2300
3900 Ft
3400 Ft
2900 Ft

Kedvezményes nevezési díjat fizetnek a szeniorok (60 év felettiek), a juniorok (20 év alattiak),
valamint a hölgyek. További 10% kedvezményt kapnak a nevezési díjból a Budapesti Sakkszövetség
2013. évre érvényes Budapest Kártyájának tulajdonosai.
Díjazás: Tervezett bruttó díjalap a nevezési díjak 30%-a. Pénzdíjat csak adó- és TAJ-kártya
bemutatása után áll módunkban kifizetni! Mindkét csoportban az I-III. helyezett a fődíjakon felül
oklevelet, érmet kap, a B-csoportban a legjobb ÚKSE ifi, legjobb junior, szenior, női versenyző
részére különdíjat adunk, ha kategóriánként legalább 6 induló van. A tételes díjazást a 3. forduló
előtt kihirdetjük. Mindenki csak egy díjat kaphat. A díjazás részletei a honlapon olvashatók.
A holtverseny feloldása: a díjas helyezések esetén
♣ a körversenyen: 1. Berger-Sonneborn-érték, 2. villámjátszma (a verseny megnyitóján
meghirdetett szabályokkal);
♣ a svájci párosítású csoportban: 1. Buchholz-érték, 2. progresszív érték, 3. egymás elleni
eredmény, 4. villámjátszma (a verseny megnyitóján meghirdetett szabályokkal)
A versenykiírástól való eltérés jogát (indokolt esetben) a szervezők fenntartják!

Szeretettel várunk mindenkit sakkversenyünkön! 

