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4. SENSE
TANDEM SAKKVERSENY
2 felvonásban

A verseny célja: Lehetőség biztosítása a szabadidő kellemes eltöltésére baráti légkörben.
A tandem sakk népszerűsítése, sportbaráti kapcsolatok ápolása.
Szervező: A Sporterő Nemzetközi Sportegyesület (SENSE).
Helyszín: Számalk Székház. 1119 Budapest, Mérnök utca 39.
Időpont: 2014. március 16., vasárnap 10:30.
Helyszíni regisztráció 9:30 és 10:15 között.
Nevezési díj: 2000 forint páronként (1000 Ft/fő), a SENSE játékosainak 750 Ft/fő.
Helyszíni nevezés esetén + 500 Ft/fő.
Előzetes nevezés: 2014. március 13., csütörtökig e-mailben a sakk@sportero.hu címen.
Párok és egyéni jelentkezők nevezése egyaránt lehetséges.
További információ: +36 20 203 3564, Bognár Bence.
Lebonyolítás: 5-5 perc gondolkodási idő. Sorsolás Swiss Master 5.5-el, az első tábla számít
világosnak. A párok rangsorolása a délelőtti felvonásban az első játékos, a délutáni felvonásban
a második játékos standard FIDE Élő-pontja szerint történik. Minden párnál legkésőbb a délelőtti
első forduló sorsolása előtt meg kell nevezni a csapatfelállást, amitől eltérni nem lehet.
Fordulók száma:
• Kevesebb, mint 20 induló pár esetén 7 + 7 forduló
• Minimum 20 induló pár esetén 9 + 9 forduló
Délelőtti felvonás: 1. forduló kezdési időpontja: 10:30.
Szabályok:
• A pár tagjai között semmilyen kommunikáció nem engedélyezett.
• Sakkra és mattra is lehet betenni figurát.
Ebédszünet: 12:15-13:30.
Délutáni felvonás: 1. forduló kezdési időpontja: 13:30.
Szabályok:
• A pár tagjai között mindennemű kommunikáció engedélyezett, ideértve a figurakérést és a
lépésre vonatkozó javaslatot is. A pár tagjainak kommunikációja nem zavarhatja a verseny
többi résztvevőjét.
• Csak sakkra lehet betenni figurát, mattra nem.
Eredményhirdetés: 15:30
Díjazás: A helyezések eldöntésénél a két felvonásban szerzett összpontszám számít. Azonos
összpontszám esetén a holtversenyt 1. összesített buchholz 2. egymás elleni eredmény 3.
összesített progresszív dönti el.
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Díjalap: a befizetett nevezési díjak 50%-a. Az első helyezett kupát kap. Pénzdíjat csak adó- és
TAJ-kártya bemutatása után áll módunkban kifizetni.
Pénzdíjazásban részesülnek:
• 25 induló párig az 1-3. helyezett (4:3:2 arányban, 100Ft-ra kerekítve)
• 25 induló pár felett az 1-4. helyezett (5:4:3:2 arányban, 100Ft-ra kerekítve)
Különdíjban részesülnek (kategóriánként legalább 3 induló pár esetén):
• Legjobb női páros
• Legjobb vegyes páros (1 férfi, 1 női játékos)
• Legjobb gyermek páros (két 12 év alatti játékos)
Különdíjak: ingyenes nevezés a következő versenyünkre/kupa/tárgyjutalom/büféjegy.
A verseny támogatói:
http://www.szamalkcsoport.hu/
Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39.
Telefon: +36 (1) 203-0304
Egységes szabályok: A szabályok kialakításakor a nemzetközi szabályzatokat és a
magyarországi gyakorlatot vettük figyelembe.
• Egy lépés az óra kezelésével tekinthető megtettnek. Ez azt jelenti, hogy egy játékos egy
már betett figurát is visszavehet a sakktábláról, és léphet más figurával, illetve betehet
más figurát.
• A játékosok a kapott figurákat a sakktábla feléjük eső része előtt kötelesek tartani (lásd
ábra). A játékosok nem takarhatják el figuráikat, azokat mindkét pár tagjai számára
látható módon kell tartaniuk. A figurákat eltakaró játékost a versenybíró
játszmavesztéssel sújtja.
• Az átváltozási mezőt elérő gyalog elfoszlik, a másik táblához kerül.
• A szabálytalan lépés veszít.
• Minden játékos csak a saját tábláján tehet lépést, partnere tábláján tilos.
• A győztes pár győzelméért egy (1) pontot kap. A vesztes pár nem kap pontot (0).
Döntetlen esetén a pár fél (1/2) pontot kap.
• Döntetlen ajánlat nem lehetséges. Döntetlen játszmavégződés csak abban az esetben
lehetséges, ha mindkét táblán leestek, és nem lehet megállapítani, ki esett le hamarabb.

A figurák helye

A fent nem részletezett kérdésekben a Sakkjáték Szabályzatának ( FIDE Laws of Chess) és a
Sakkjáték Versenyszabályzatának előírásai irányadóak.
A versenykiírástól való eltérés jogát a szervezők fenntartják.
Budapest, 2014. február 24.

