Évadzáró - évadnyitó ovis és gyerekverseny
2013/2014 évben elmaradt a Budapesti Óvodás Sakkbajnokság ? Igen, de ezen a versenyen
még kiderülhet, ki most a legjobban sakkozó közületek! Gyertek el, aki 2013/2014 évben
még ovis volt, vagy pláne, aki ovis maradt, azok külön versenyt vívnak, a győztesek kupát
nyernek - ha legalább hatan lesztek!
A verseny célja
-

Az évadnyitó verseny külön célja, hogy kihirdessük, ki most a legjobban sakkozó budapesti gyerek, aki még nem jár iskolába (mindezt a
tavalyi kedvezményes 1000 forintos nevezési díj mellett, további kedvezmény lehetőségével).
a többi kezdő gyerek számára versenyzési lehetőség biztosítása, a tehetségesek felfedezése és bekapcsolása a sakkéletbe
a már haladó gyerekek (és kísérőik) számára egy barátságos versenylehetőség biztosítása

A verseny rendezője:
Barcza Gedeon SC

Verseny kezdete: 2014.08.30 szombat 9.30 órakor. Helyszíni regisztráció 8:45 – 9:15. A verseny beleszámít a HURRÁ
rapid-élőpont rendszerbe!
A verseny helyszíne: Janikovszky Általános Iskola (Bp. X. Kápolna tér 4.)
A verseny szervezői, versenybírók: Ádám Olga, Ádám György, Ősz Gábor. A további segítőket a verseny kezdetén hirdetjük ki
Csoportok:

OVIS csoport – aki 2013/2014 évben óvodába járt; akkor is, ha már felvették az iskola első osztályába.
KEZDŐ csoport: 2006. január 1 után születettek. Korkedvezmény: aki életében első vagy második versenyén játszik, ebben
a csoportban elindulhat, ha 2004. jan. 1. és 2005. december 31. között született. A csoportban csak értékszám nélküliek vagy
1000 Élő (HURRÁ) pont alattiak játszhatnak
HALADÓ csoport: 2006. január 1 előtt születettek (HURRÁ vagy FIDE élő felső határ: 2000)

A verseny és lebonyolítása: 7 fordulós svájci rendszer, 15-15 perc órahasználattal a FIDE rapid szabályai szerint, nevezők létszámától függő,
de elsősorban svájci rendszerű és körmérkőzéses lebonyolításban.
A helyezések eldöntése:
Díjazás:

1. szerzett pont, 2. Buchholz-számítás, 3. progresszív mezőnyérték, 4. Berger-számítás, 5. egymás
elleni eredmény.

Az első három helyezett fiú és lány érmet nyer, minden résztvevőnek – aki az eredményhirdetésen is jelen van - oklevél
és apró tárgyjutalom jár!
Kérjük a résztvevőket, tiszteljék meg versenytársaikat az eredményhirdetésen való közös részvétellel, egymás
megtapsolásával. Korábban távozóknak oklevelet, ajándékot előre átadni vagy utólag megőrizni nem áll módunkban.
Megértéseteket köszönjük.
Legalább 6 fő ovis részvétele esetén az ovis csoport legeredményesebb budapesti (lakcím vagy ovi számít) versenyzője
(elegendő leány induló esetén a leányok legjobbja is) kupát nyer. Ha vidéki ovis nyer, ő különdíjat kap.

Nevezés:

Az adamgy@kispest.hu címre 2014.08.29-én 17.00 óráig lehet küldeni! Internet kapcsolat hiányában végső esetben a
20/411-7649-es telefonszámra SMS-ben! A nevezésnek tartalmaznia kell a gyermek nevét, pontos születésnapját; ha

élete első vagy második versenyén indul, akkor a korkedvezményre való jogosultságát, illetve a nevezési
díjkedvezményre való igényét is, ha élhet ilyennel. A szóbeli- vagy nem megfelelő címre küldött nevezéseket nem áll
módunkban előzetes nevezésként regisztrálni, így helyszíni nevezésre érvényes nevezési díj fizetendő (1300 Ft!)
Nevezési díj:

Az előzetesen nevezők számára 1000 Ft (csak helyszínen jelentkezők: 1300 Ft)

Kedvezményes nevezési díj: 800 Ft
Kedvezményes nevezési díjat fizethet (bármelyik, de csak egyetlen jogcímen kérhető a kedvezmény)
- akik a nevezési díjat átutalással, legkésőbb 2014.08.28-i beérkezési idővel rendezik (számlaszámunk 10404089-40815808-00000000)
- a rendező egyesület sakkműhelyének tanulói
- a helyszínt adó iskola diákjai
- a nagycsaládosok 2 vagy több gyermek nevezése esetén
- azon iskolák/ klubok/ egyesületek diákjai, akik egyszerre 10 vagy több résztvevőt határidőre neveznek, jelezve, hogy igénylik a csoportos
nevezés kedvezményét. A nevezési díjkedvezmény érvényesítéséhez a csoportot a csoportvezetőnek egyszerre kell, a jelenlévők ellenőrzése
után regisztrálnia a helyszínen
A verseny hivatalos weboldala: www.bgsc.hu

