Sakksuli Kupa 2012/2013
„A kezdő gyerekek sakkversenye”
A versenysorozat célja:
- a sakkéletbe idén bekapcsolódni kívánó gyerekeknek versenyzési-,
sikerélmény-szerzési lehetőség biztosítása
- a dél-kelet-közép-budapesti kerületek sakkéletének fellendítése,
- együttműködés kialakítása,
- új sakktehetségek felfedezése
- folyamatos versenylehetőség megteremtése minél több gyerek számára
A versenysorozat rendezői:
Paktom Bt. Sakksuli, Barcza Gedeon SC
Versenyek kezdete

szombat 9:30. .Helyszíni regisztráció 8:45 – 9:15

Fontos! A versenyen való indulás feltétele, hogy a játékos a helyszíni regisztrációt befejezze 9:15 percig. Aki ezután kerül
a regisztrációs asztalhoz, az kontumált vereség után csak a második fordulótól tud bekapcsolódni az aznapi versenybe.
Az alábbi versenynapok külön versenyeknek számítanak, így bármelyiken részt lehet venni. Azonban a rendszeres
résztvevők pontjait a sorozat végén összesítjük.

A verseny beleszámít a HURRÁ rapid-élőpont rendszerbe!
A versenynapok időpontja: (Az eddig lejátszott versenyeket lásd: 2012.10 20; 2012.12.02; 2013.01.12)

4.
5.
6.
7.
8.

2013. február 9. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (volt Pataky),
1105 Budapest, Szent László tér 7.
március 23. helyszín egyeztetés alatt:
április 20. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (volt Pataky),
1105 Budapest, Szent László tér 7.

2013. május 18. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (volt Pataky),
1105 Budapest, Szent László tér 7.
2013. június 15. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (volt Pataky),
1105 Budapest, Szent László tér 7.

* a Budapest Grand Prix sorozatba is beleszámító versenyeken a „HURRÁ” élőhöz kötött további korcsoporti megkötés
léphet érvénybe, melyek alól a sorozat további versenyein eltekintünk. Ezen fordulókon szerzett pontok
a BpGrand Prix sorozat összetett versenyében is elszámolásra kerülnek, valamint a verseny végén Bp
Grand Prix különdíjak is kiosztásra kerülnek
A versenysorozat zsűrije:

Ádám Olga és Paksai Tamás

Versenybírók: Ádám György, Ádám Olga és Paksai Tamás
Figyelem: csoportok életkori beosztása a korábbi évekhez képest változott! (ld. C csoport 4 évre bővítve)
Csoportok:

A csoport:
B csoport:

2005. január 1. után született sakkozók, legfeljebb 800 „HURRÁ!” értékszámig
2003-2004-ben született sakkozók legfeljebb 900 „HURRÁ!” értékszámig, illetve
2005. január 1. után született sakkozók 801-900 „HURRÁ!” értékszám között
C csoport:
2000-2002-ben született sakkozók 1050 „HURRÁ!” értékszámig, illetve
2003. január 1. után született sakkozók 901-1050 „HURRÁ!” értékszám között
D csoport:
2000. január 1. előtt született sakkozók, illetve
2000. január 1. után született sakkozók 1051 „HURRÁ!” értékszám fölött,
D+; K csoport: kísérőverseny (elegendő számú jelentkező esetén)

"HURRÁ élőpont kísérleti éve miatt a rendező fenntartja magának a jogot, hogy a Sakksuli sorozat további
versenyein a mostani kiírásban szereplő csoportbeosztástól eltérjen."

A sorozat végén az egyes versenyzők legjobb 6 versenyét figyelembe véve összeadjuk a szerzett pontokat és
segédpontokat az alábbiak alapján: ha valaki egy versenyen feljut a magasabb csoportba, akkor annyi segédpontot
kap az adott versenyen megszerzett pontjai mellé, ahány versenyét még feljutása után beleszámoltuk az összetett
versenybe. Azok a résztvevők, akik 6-nál több versenyen vettek részt, a sorozatba bele-nem-számított részvételeik után
1-1 pontot kapnak az összetett számításba.
A versenysorozat 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:

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

Díjazás:

Versenyenként az első három helyezettnek fiú/lány bontásban érmek, minden résztvevőnek – aki az
eredményhirdetésen is jelen van - oklevél és apró tárgyjutalom jár! A versenysorozat végén a legtöbb
pontot gyűjtőknek kupák, az első 6 helyezett fiúnak és lánynak tárgyjutalom és oklevél 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.

Nevezés:

Az info@sakkovi.hu címre a versenyt megelőző nap 17.00 óráig! Internet kapcsolat hiányában a
20/237-34-35-ös telefonszámra. 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 szóbelivagy nem megfelelő címre küldött nevezéseket nem áll módunkban előzetes nevezésként regisztrálni,
így helyszíni nevezésre érvényes nevezési díj fizetendő (1400 Ft!)

Nevezési díj:

Minden egyes versenynapra

1200 forint.

Nevezési díjkedvezmények, melyből egyszerre maximálisan 2 féle érvényesíthető:
250 Ft kedvezmény a Sakksuli tagsági-törzskártyával rendelkező játékosoknak
200 Ft/fő kedvezmény a minimum 10 fővel érkező csapatoknak, iskoláknak, kluboknak, amennyiben a gyermekekről
pontos nevezési adatok érkeznek a nevezési határidőre.
200 Ft kedvezmény a nagycsaládosoknak, amennyiben 2 vagy több gyermek indul a versenyen
150 Ft kedvezmény a nagycsalád-kártyát felmutatóknak, amennyiben 1 gyermekük indul a versenyen
150 Ft kedvezmény a Barcza-BEAC köreiben vagy a Paktom Bt Sakk-ovi / Sakksuli foglalkozásain tanuló gyerekeknek
150 Ft kedvezmény a BSSZ által kiállított Budapest-kártya tulajdonosoknak
100 Ft kedvezmény a helyszínt adó intézményben tanuló diákoknak, sakkozóknak
Speciális kedvezmény az újbudai lakosoknak: a 2012.december 2-i versenyen 800 Ft-os nevezési díj választható
Csak helyszíni nevezés esetén 200 forint pótdíj fizetendő, valamint a nevező elveszíti díjkedvezményhez való jogát!

A verseny hivatalos weboldala: www.sakkovi.hu

