CSONGRÁD MEGYE 2015/2016-os TANÉVI DIÁKOLIMPIAI
EGYÉNI SAKKBAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA
1. A verseny célja: Csongrád Megye 2015/2016-os tanévi Diákolimpiai Sakkbajnoka cím, a
helyezések és az országos döntőbe jutás jogának eldöntése. „Amatőröknél” az első,
„Értékszámosoknál” az 1-3. helyezett jogosult indulni az országos döntőn.
2. A verseny helye: Tisza-parti Általános Iskola, 6726 Szeged, Maróczy Géza tér 2.
3. A verseny ideje: 2016. február 20. szombat 9-16 óráig
4. A verseny rendezője: Csongrád Megyei Sakk Szövetség
A versenybíróság tagjai: elnök: Bartos Ferenc, titkár: Herpai József, tag: Mikó Valér
5. A verseny résztvevői: Csongrád Megye általános és középfokú iskoláinak azon tanulói, akik az
adott iskolába a 2015/2016-os tanév kezdetéig beiratkoztak és a verseny időpontjában is az iskola
tanulói.
I. korcsoport:
2007.01.01- jén, vagy azóta születettek,
II. korcsoport:
2005-2006-ban születettek,
III. korcsoport:
2003-2004-ben születettek,
IV. korcsoport:
2001-2002-ben születettek,
V. korcsoport:
1999-2000-ben születettek,
VI. korcsoport:
1996-1997-1998-ban születtek.
Igazolás: diákigazolvánnyal
6. Nevezés: nevezni az iskoláknak vagy a versenyzőknek 2016. február 18-ig beérkezően Herpai
József nevére a Tisza-parti Általános Iskola címére, illetve a herpai.jozsef@gmail.com címen lehet.
A nevezés tartalmazza a tanuló nevét, születési idejét, iskolája nevét, címét, a szervezőtanár nevét és
telefonszámát.
Regisztrációs díj: 600,- Ft, amit a jelentkezésnél a helyszínen kell befizetni.
7.A verseny lebonyolítása: A versenyt AMATŐR és ÉRTÉKSZÁMOS kategóriában rendezzük.
Az „Amatőr” kategóriába azok tartoznak, akik a 2015. szeptember 1-i FIDE listán nem
rendelkeznek FIDE értékszámmal (standard, rapid).
Akinek van értékszáma ezen a listán, az csak az „Értékszámos” kategóriában indulhat.
Kategóriánként és korcsoportonként a résztvevők számától függően körmérkőzéses vagy svájci
rendszerben a FIDE rapid szabályai szerint rendezzük a megyei döntőt. A gondolkodási idő
játszmánként 20-20 /30-30/ perc. Külön csoportban játszanak a lányok és a fiúk.
A helyezések eldöntése: a helyezéseket a szerzett pontok alapján döntjük el.
Holtverseny esetén:
- egymás elleni eredmény,
- magasabb Buchholz vagy Berger értékszám,
-progresszív számítás
- sötéttel szerzett több pont,
-sorsolás dönt.
Az első helyen kialakult, holtversenyt az amatőröknél újrajátszással kell eldönteni.
8.Díjazás: 1-3. helyezettek érem, az 1-6. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek.
9. Költségek: a rendezés költségeit (terembér, játékvezetői díj, díjazás...) a rendezők, a résztvevők
kiadásait maguk, vagy az iskoláik viselik.
10.Egyéb rendelkezések:
a) Jelentkezés és igazolás: 2016. február 20-án szombaton 8-850 óra között a verseny helyszínén.
b) Óvni írásban a forduló befejezését követő 5 percen belül lehet 5.000,- Ft óvási díj befizetésével.
c) A bajnokság korrekt és zavartalan lebonyolítása érdekében a versenybíróság elrendelheti egyes
korcsoportokban a nem versenyző személyek kizárását, tehát a verseny zárttá tételét.
d) Az itt nem szabályozott kérdésekben a Magyar Diáksport Szövetség rendelkezései és a Magyar
Sakkszövetség rapid versenyekre vonatkozó szabályai az irányadóak.
Szeged, 2016. január 28.

Rendezők

