DIWALI KUPA
- indiai hangulatú gyerek sakkverseny -

2021. június 13.
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (Budapest XI. Kerület Gyékényes utca 45-47.)
Fővédnök: Indiai Nagykövetség és az Amrita Sher-Gil Kulturális Központ
A verseny rendező: KözPont Újbudai Kulturális Központ Albertfalvi Közösségi Háza
Vezető bíró: Nádasi Balázs
Csoportok:
A: 2014.01.01. után születettek (amennyiben nincs elegendő résztvevő, úgy együtt a B
csoporttal, de külön értékelve)
B: 2012.01.01. után születettek
C: 2010.01.01. után születettek
D: 2008.01.01. után születettek
Fordulók rendje: 7 forduló, a résztvevők számától függően svájci vagy körmérkőzéses
rendszerben. Játékidő: 15-15 perc FIDE rapid szabályok szerint.
Nevezési díj: 1500 Ft

Nevezési határidő: június 9. 12:00-ig

2020-ban, az eredeti időpont alkalmával, benevezett versenyzők helyét június 9-ig
fenntartjuk, utána a létszámot az addig létrejött várólista alapján töltjük fel!
Versenyzői létszám limit: 56 fő! Javasoljuk ezért a minél korábbi regisztrációt!
Létszám betelte után jelentkezők várólistára kerülnek, játéklehetőségükről és csoportbeosztásukról az
esetleges lemondások függvényében döntünk és időben tájékoztatást adunk.

Díjazás:
Minden csoportban I-III. díj (kupa – érmek – oklevél...és indiai meglepetés ajándékok).
Külön legjobb lány értékelés csoportonként.
Emlékplakett a legfiatalabb résztvevőnek.
Különleges, indiai stílusú meglepetés minden résztvevőnek :-)
INFORMÁCIÓ ÉS NEVEZÉS: DIWALIKUPA@GMAIL.COM
Tel.: +36 70 365 0764
(A rendezők fenntartják a jogot arra, hogy az egészségügyi helyzetre való tekintettel halasszák a programot!)

Program tervezete
9:00

Érkezés, regisztráció – nevezés lezárul 9:25-kor!

9:30

Megnyitó
Köszöntő (különleges meglepetéssel ;-))
Ünnepélyes Diwali-lámpás gyújtás
A sakk eredete – Babos Eszter (mesemondó) rövid előadása

10:00

Sakkverseny kezdete
Fordulók rendje: 7 forduló, a résztvevők számától függően svájci vagy
körmérkőzéses rendszerben. Játékidő: 15-15 perc FIDE rapid szabályok
szerint.
A fordulók kezdetét punjabi dobok dübörgése jelzi majd!
A verseny ideje alatt az emeleti részen a kísérők számára az indiai
kulturához fűződő időtöltésre lesz lehetőség (könyvek, zenehallgatás).
A kávézóban indiai sakkozókat bemutató kiállítás lesz megtekinthető.

max 15:00

Verseny vége – eredményhirdetési ceremónia minden kategóriában

Rendezvény vége: max 16 órakor

Egyéb tudnivalók:
A jelenlegi egészségügyi helyzet és vonatkozó szabályok betartása érdekében:
- a program egész ideje alatt a maszk használata kötelező
- a játékosok kézfogás helyett „namaste”-val köszöntik egymást (megtaniítjuk helyben;-))
- kísérőként kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőttkorú személyeket áll módunkban
beengedni
- versenyzői létszám limit van érvényben, ezért javasoljuk a mielőbbi nevezést!
- a vesenyterembe a fordulók ideje alatt kísérők nem léphetnek be!
(A helyzet esetleges enyhülése esetén, természetsen a fentiek is rugalmasan alakulhatnak.)

