SZEGED VÁROS 2021/2022-es TANÉVI EGYÉNI DIÁK
SAKKOLIMPIÁJÁNAK VERSENYKIÍRÁSA
1.
A verseny célja:
Szeged város 2021/2022-es tanévi egyéni Diák
Sakkolimpiai Bajnoka cím és a helyezések eldöntése, az utánpótlás nevelése, a sakk
sportág iskolai népszerűsítése, sportbaráti kapcsolatok ápolása.
2.
A verseny helye:
Művelődési Ház

6753 Szeged, Budai Nagy Antal u. 20, Heller Ödön

3.

A verseny ideje:

2022. február 12. 9-14 óráig

4.

A verseny rendezője: Csongrád-Csanád Megyei Sakkszövetség

A versenybíróság tagjai:

elnök: Tubak Dániel
titkár: Puskásné dr. Kisbodri Cecília
tag: Péczeli Zoltán

5.
A verseny résztvevői: Szeged város általános iskoláinak és középiskoláinak
tanulói, akik a 2021/2022-es tanévre beiratkoztak, és a verseny időpontjában is az
iskola tanulói.

6.

A verseny korcsoportjai:
1. korcsoport: 2013-ban vagy később születtek
2. korcsoport: 2011-2012-ben születtek
3. korcsoport: 2009-2010-ben születtek
4. korcsoport: 2007-2008-ban születtek
5. korcsoport: 2005-2006-ban születtek
6. korcsoport: 2002-2004-ben születtek

7. Nevezés:
nevét!

A nevezés tartalmazza a tanuló nevét, születési idejét és az iskolája

Ezeket előzetesen a https://forms.gle/woWP6tNuE6nYYGVB9 űrlapon tehetik meg legkésőbb
2022. február 10-én 20 óráig. Az ezután beérkező nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni.
Nevezési díj: 1500 Ft/fő.

8. A verseny lebonyolítása: A résztvevők számától függően körmérkőzéses vagy svájci
rendszerben, a gondolkodási idő 15-15 perc.
Külön csoportban versenyeznek a fiúk és a lányok. Mindenki csak a saját korcsoportjában
indulhat!
9. A helyezések eldöntése:

A helyezéseket a több szerzett pont alapján döntjük el.

Holtverseny esetén:
-

Bucholz pontszámítás
Berger pontszámítás
egymás elleni eredmény
progresszív érték
sorsolás

10. Díjazás:
részesülnek.

Az 1-3. helyezettek érem, az 1-6. helyezettek oklevél díjazásban

11. Egyéb rendelkezések:
a) Helyszíni regisztráció: 2022. január 12-én 8:15-8:55 között a verseny helyszínén,
diákigazolvány szükséges.
b) Óvást az adott forduló befejezését követő 5 percben lehet írásban benyújtani
10.000.-Ft egyidejű befizetésével. A helyszínen megválasztott három tagú zsűri dönt a
vitás helyzetről. Ha a zsűri az óvásnak helyt ad, a 10.000.-Ft visszajár, ellenkező
esetben elvész!
c) A hatályos rendelkezések értelmében a művelődési ház a verseny idejére
versenyteremnek minősül, így a játékosoknak, bíróknak és segítőiknek nem kötelező
a maszk használata.
d) Az itt nem szabályozott kérdésekben a Magyar Diáksport Szövetség rendelkezései
és a Magyar Sakkszövetség szabályai az irányadóak.

Szeged, 2022. 01. 04.
Csongrád-Csanád Megyei Sakkszövetség

