V. LOSONCI KUPA - gyermek-sakkversenysorozat
Budapest, Losonci Téri Általános Iskola (VIII. Losonci tér 1.)

A verseny időpontja: 2013. 06. 08. (szombat) 9.45 - 14.00 óra
A verseny célja:



Sportbaráti kapcsolatok elmélyítése, a sakkjáték népszerűsítése
Versenyzési lehetőség biztosítása, felkészülési lehetőség biztosítása a diákolimpiára.

A verseny rendezői:
Losonci Téri Általános Iskola
Clear Logic Kft.
Versenynapok:
2013. június 8.
Regisztráció: 9:00-tól 9:30-ig. A versenyek 9:45-14:00-ig tartanak.
A verseny helyszíne:
Losonci Téri Általános Iskola földszinti ebédlője (Budapest VIII. ker. Losonci tér 1.)
A versenyhelyszín elérhetősége:
Az Üllői és a Baross utcákon autóval érkezők az Illés utcára kanyarodva érnek a Práter
utcához,
ahonnan jobbra kanyarodva az iskola mögött és mellett parkolhatnak.
(A főbejárat az épület szemközti oldalán található.)
Tömegközlekedéssel:
A 3-as Metró Klinikák megállójától a Szigony utcán felfelé 5 perc sétával elérhető a 10
emeletes panelházak
között található intézmény.
A Baross utcából a 9-es busz, ill. a 83-as és 89-es troli Koszorú utcai megállójából a 10
emeletes lakótelepi
házak átjáróin közelíthető meg az iskola.
Versenybíróság: Gyömbér Tamás, Horváth Zoltán, Korpics Zsolt
A verseny résztvevői:
I. korcsoport: 2005. január 01. után született lányok és fiúk
II. korcsoport: 2002-2003-2004-ben születettek
III. korcsoport: 1999-2000-2001-ben születettek
A verseny lebonyolítása:




7 fordulós svájci rendszer
15-15 perc órahasználattal a FIDE rapidszabályai szerint
lehetőség szerint háromévenkénti bontásban, de mindenképpen külön értékelve



Elegendő létszámú nevező híján a korcsoportokat összevonjuk

Holtverseny eldöntése: Buchholz-számítás, Berger-számítás, progresszív mezőnyérték.
Díjazás: Az 1-3. helyezetteknek KUPÁK, érmek, oklevelek.
Minden résztvevő tárgyjutalomban részesül!
Az összetett verseny dobogósai és helyezettjei is értékes tárgyjutalmakat nyernek!
Előzetes nevezés: a clearlogicltd@gmail.com és a losisuli@gmail.com e-mail címen,
illetve a 30/3127469 mobilszámon a játéknapokat megelőző péntek 20 óráig.
A nevezésnek tartalmaznia kell a játékos nevét, születési idejét és egyesülete vagy iskolája
nevét.
Helyszíni regisztráció csak korlátozott számban!
Nevezési díj előzetes nevezés esetén 1400 Ft, a verseny helyszínén 1500 Ft!
A VERSENY HELYSZÍNÉN BÜFÉ ÜZEMEL!
MINDENKINEK JÓ VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG!

