Bács-Kiskun Megyei Sakk Diákolimpia® Bajnokság 2018-2019
V e r s e n y k i í r á s (a változtatás joga fenntartva)

Csapatversenyek
2019. március 02. (szombat)
A verseny rendezői: a BKMSSZ & a pályázók közül nyertes intézmény:
Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és AMI
6230 Soltvadkert, Bocskai út 2.
kapcsolattartó: Nagy János József
78/482-505, janagi8@freemail.hu
A verseny szakmai felügyeletét a BKMSSZ Elnöksége látja el (jelenlévő Elnökségi- v. Bizottsági tag, kinevezett főbíró személyében). A versenybíróság a megnyitón kerül bemutatásra.
Program: Regisztráció 800-tól. Megnyitó 900 óra, utána folyamatosan, párosítási- és ültetési szünetekkel a
fordulók. Eredményhirdetés várható időpontja 16 óra.
Versenyforma: 2 csapat oda-visszavágó, 3-8 résztvevő körmérkőzés, nagyobb létszámnál 7 fordulós svájci rendszer, 15-15 perces gondolkodási idővel, versenyóra használattal a FIDE Rapid szabályai szerint.
A verseny résztvevői: Bács-megyei székhelyű nevelési-oktatási intézményeknek a tanév kezdetéig beiratkozott és a verseny időpontjában is odajáró tanulóiból álló csapatok.
A rendező az iskola-látogatás- és személyazonosság igazolását kérheti /benevező-lap-, diákigazolvány-, taj-kártya stb./. Amíg
felsőbb rendelkezés tiltást nem tartalmaz, a magán-, stb. tanulókat nem zárhatjuk ki!

Versenyszámok:
Nemenként külön csoportokban, minden tanuló az iskolájának
csak egy csapatában, a saját- vagy idősebb korosztályban versenyezhet, valamint a lányok választhatnak, hogy iskolájuk
lány- vagy fiú-csapatában játszanak.
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*Mj.: A XIII-XIV-évfolyamos, nappali tagozatos iskolák 18-évnél idősebb tanulói az V-VI. csoportban
jogosultak játszani.
Bács-megyében selejtezőkre nem kerül sor, minden csapat a megyei döntőre nevezhet.
A jelentkezést az MDSZ-honlapján az iskola/intézmény köteles megtenni.
Akinek nem sikerül, vagy biztosra akar menni, az elmúlt évekhez hasonlóan küldje el a BKMSSZ részére
e-mail-ben fotitkar@bkmsakk.hu címre a honlapunkról letölthető db_nevlap táblázatot kitöltve, vagy csak
egyszerű szövegesen:
 az iskola és az ügyintéző (kísérő) nevét, címét, e-mail elérhetőségét, telefonszámát.
 a kategóriát (I-II.:alsó-, III-IV.:felsőtagozat, V-VI.:középiskola), a versenyző(k) nevét, születési adatát (év-hó-nap), amennyiben sakkminősítéssel rendelkezik, azonosítóját és értékszámát. Erősorrendet
legkésőbb a helyszínen kell közölni, melyet a főbíró hagy jóvá (az országos-előzetes korábbi tapasztalatok alapján a rendezés időpontjában érvényes 1.standard-, 2.rapid, 3.blitz lista szerint, pl.
150-es-különbséget, stb. be kell tartani).
A listákat honlapunkon <http://bkmsakk.hu/diak/adat/db19.htm> pár-nap késéssel frissítgetjük! Kérjük ellenőrizzék! Sportszerűségből a helyszíni jelentkezést sem zárhatjuk ki, de hacsak lehet előzzük meg a bonyodalmakat, kellő időben keressék a kapcsolatot a rendezőkkel, jelezzék a hiányzókat!
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A helyezések eldöntése az országos-döntő kiírás szerint, pl.: 1. a csapat tagjai által gyűjtött összes pont,
2. a csapatgyőzelmi pontszámítás (gy:2, döntetlen:1pont) vagy az 1-2 felcserélődhet!, 3. egymás-elleni
eredmény, 4. a magasabb táblákon elért több pont. Ha mind azonos, csak a továbbjutó (bajnoki) helyet
villám-játékkal el kell dönteni, melynek szabályai adott esetben kerülnek ismertetésre.
Költségek: a regisztrációs díj: 2.500,- ft csapatonként (független a csapatlétszámtól), a helyszínen kell befizetni, valamint az utazás-, étkezés- stb. a csapatokat, iskolájukat terheli.
Díjazás: az I-III. helyezett csapatok oklevelet, tagjai (csapatlétszám, tartalék nélkül) érmet kapnak. Minden csoport bajnoka jelentkezhet az Országos Döntőre (2019.03.22-24), mely Szombathelyen lesz!
Tekintettel arra, hogy az országos- nevezési határidő nagyon szoros, a versenyt követő első munkanap, kérjük a továbbjutás-ra
esélyes csapatokat, készüljenek fel arra, hogy a bajnokság megnyerése esetén, az eredmény-hirdetés után azonnal nyilatkozniuk
kell, vállalják-e a részvételt. Ha igen, akkor az előzetes szállás- étkezés igényt adják meg, melyet a nevezéssel együtt, március
4.-edikén, iskolájuk e-mail fiókjáról hivatalosan is meg kell küldeni!

A továbbjutók megye-döntőre beszedett regisztrációs-összegét az országos döntő rendezője részére továbbítani
fogjuk, ott éppen ezért az elmúlt évekhez képest szerényebb nevezési-díjat állapítanak meg!

Egyéb rendelkezések:
 A verseny fordulóira folyamatosan, egymást követően kerül sor. A játékosnak joga van késni, de
az a gondolkodási időt terheli.
 A csapat összeállítása fordulónként változtatható, a leadott erősorrendnek megfelelően. Kevesebben játszhatnak, az ELSŐ-táblán tilos a „contumálás” („minden-táblán vesztés”, ismétlődés esetén „csapat-kizárás” terhe mellett)!
 Bekapcsolt mobiltelefont-, sétáló magnót-, egyéb kommunikációs-, zajkeltő tárgyat a versenyterembe bevinni TILOS!
 A fordulók befejezése előtt a versenyteremben más partit játszani, elemezni TILOS!
 A versenytermekben a nézők a forduló kezdetétől 5 percig tartózkodhatnak, fotózhatnak. A főbíró
engedélyezhet kijelölt-, pl. szalaggal elválasztott helyen nézőtér kialakítását. (A játszmát befejező
játékos is nézővé válik).
 A verseny helyszínén rendbontásban vétkes játékost játszma-vesztéssel, a versenyből való kizárással is lehet büntetni, a nézőket- kísérőket a forduló- vagy az egész rendezvény további látogatásától el lehet tiltani, a befizetési költségek visszatérítése nélkül.
 A verseny helyszínén a rendező térítéses büfé-szolgáltatást biztosít(hat).
 A részvételre- és minden itt nem szabályozott kérdésre vonatkozóan az MDSZ általános versenykiírásában foglaltak-, a kihirdetett változtatások-, az érvényben lévő írott- és „íratlan”szabályok az irányadók.
Vitás esetekben a megnyitón választott zsűri dönthet! Óvást a helyszínen a főbíróhoz írásban lehet
benyújtani, legkésőbb a következő forduló sorsolás (eredménylista) közléséig, 4.000,- Ft egyidejű
befizetésével, mely elfogadás esetén visszajár, elutasítás esetén (számla ellenében) a rendező pénztárába kerül.
Kecskemét, 2018. szeptember ...

Mindenkinek eredményes felkészülést kíván
a Bács-Kiskun Megyei Sakkszövetség
® védjegy használata az MDSZ-MSSZ megállapodás értelmében engedélyezett!
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