Pestszentlőrinc Sakk Kupa
Támogatók:

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri Hivatal
Budapesti Sakkszövetség

A verseny ideje:

2012. május 20. vasárnap
nevezés: 830-910

930- kb. 1400

Kérünk mindenkit, hogy időben érkezzen a nevezésre.

A verseny helye:

Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Thököly út 7.

A verseny főbírája:

Korpics Zsolt nemzetközi sakkbíró

Kőbánya-Kispest metró állomás felől a 182 és 184 busz Thököly úti – tízedik megálló / Nefelejcs úton /
Határ út felől 50 villamos Thököly úti – tizennegyedik megálló / Üllői úton /
Kényelmes parkolási lehetőség a gimnázium előtt, esetleg 50 m-re a szakrendelő előtt.
A verseny a 128 férőhelyes ebédlőben lesz, az udvar és a nagy aula is a rendelkezésünkre áll.
A verseny célja:

Versenylehetőség biztosítása amatőr (nem igazolt) játékosoknak
és egyesületi sakkozóknak is,a sakkozás népszerűsítése,
a XVIII. kerületi iskolai sakkélet fellendítése,
felkészülési verseny biztosítása az országos diákolimpiai döntő előtt.

Lebonyolítás:

7 fordulós svájci rendszer
/ esetleg a jelentkezők számától függően, csoportonként ettől eltérő is lehet /

Csoportok:

A0 A1 E1 A2 E2 K -

2003 és utána született amatőr (nem igazolt) sakkozók
alsó tagozatos, amatőr (nem igazolt) sakkozók
alsó tagozatos, egyesületi versenyzők
felső tagozatos, amatőr (nem igazolt) sakkozók
felső tagozatos, egyesületi versenyzők
kísérő verseny / elegendő számú jelentkező esetén /

/ felső tagozat: 1997, 1998,1999, 2000;

alsó tagozat: 2001, 2002, 2003 és utána születettek. /

Játékidő:

2×15 perc sakkórával

Helyezések eldöntése:
Döntetlen esetén:

szerzett játszmapontok száma alapján
Buchholz-mezőnyérték, Berger-Sonneborn értékelés

Díjazás:

I. hely: kupa
I-III. hely: érem
I-VI. hely: oklevél
minden induló kap sakkújságot; különdíjak: sakkönyvek

Nevezés:

nevezés: 830-910

Nevezés a

pestszentlorinc.sakk@gmail.com

A helyszíni jelentkezés mindenkinek kötelező.
e-címen, május 18-ig.

Előzetes jelentkezés esetén a nevezési díj: 1000 Ft, helyszíni nevezés esetén: 1200 Ft.
Az e-levélben szerepeljen: gyermek neve, születési éve, iskolája, melyik csoportban indul.
Minden jelentkezőnek küldünk visszajelzést.
Mindenkit sok szeretettel vár:
Korpics Zsolt
Magyar Sakkszövetség főtitkára
Budapesti Sakkszövetség elnökségi tagja
nemzetközi sakkbíró

Berta Gábor
sakkedző, sakkbíró
általános iskolai tanár

