Vá ro sa l ap í t ó k- Kup a 201 8
City founder's Cup
Nyílt Rapid (Élő-szerző) Sakkbajnokság
Kiskunfélegyháza, 2018. május 26.

V e r s e n y k i í r á s (a változtatás joga fenntartva)

Hírverés(2017): a FélegyháziKözlöny-ben, (A+B) Ch.R:Open(A) ÉLŐ-változás
A verseny célja versenyzési lehetőség biztosítása-, a bajnoki cím és helyezések eldöntése-, rapid minősítés szerzése-, módosítása, a sportbaráti kapcsolatok ápolása.
Rendező: Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre
Versenyigazgató, információ: Tanács István (70/337-3354).
Fővédnök: Kiskunfélegyháza Polgármesteri Hivatal
Főtámogató: Csongrád Polgármesteri Hivatal
Helyszín: Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc Művelődési Központ, Petőfi tér 1.
8.00-tól Regisztráció
8.30- Megnyitó
A verseny tervezett programja:
~9.00- Forduló-k ..

~15.00- Eredményhirdetés

Főbíró: Seres László (HUN) FA. tel:(20/594-5321)
Résztvevők: OPEN(A) -versenyengedéllyel rendelkezők*, Élő-vált.(előjegyezve), valamint Amatőr(B).
Jelentkezés 2018. május 25-ig a fotitkar@bkmsakk.hu címen, az Open(A) csoportba név- és azonosító-,
az Amatőr(B) csoportba név és születési év-hónap-nap megadásával. Későbbi- (helyszíni) nevezés külön elbírálás alá esik, a versenyterem befogadó-képessége korlátozott!
A verseny lebonyolítása: 7 fordulós svájci rendszer. Játéktempó 15-15 perc, játszmajegyzés nem kötelező.
Regisztrációs díj: 1 000 Ft, az ifjúságiak(18é.alatt)-, szeniorok(60é.felett)- féláron-, a rendező egyesület
(Félegyháza-Csongrád) versenyzői díjmentesen játszhatnak.
Helyezések eldöntése: Pont-, Egymás-elleni eredmény-, Bucholz-, BergerZB- érték, tovább csak a díjazott helyekért villámjáték.
Díjazás: az I. helyezett Serleget, az I-VI. helyezett oklevelet és tárgyjutalmat kap.
A „Kiskunfélegyházi Honvéd TK Rapid Sakkbajnoka” címet a csapatban leigazolt legeredményesebb
játékos nyerheti el. Kiskunfélegyháza- és térsége legeredményesebb Szenior (60é.) versenyzőjét beajánljuk az országos rapid döntőre (Nagykanizsa, szeptember 13-14). Különdíj(ak) elnyerése (felajánlás függvényében) lehetséges.
Az Open mellett az AMATŐR-KUPA (B) versenyen bárki játszhat (nem kerül élő-elszámolásra), regisztrációs díja: 500 ft. Nyeremények a létszám-, összetétel-, felajánlások- és egyéb szempontok függvényében
kerülhetnek kiosztásra!
A részvétel költségei (utazás-, regisztráció-, szállás-, étkezés-, egyéb) a versenyzőket-, a lebonyolítás a
rendezőket terheli.
Egyéb: Döntetlen-ajánlat bármikor megengedett. A játékosnak joga van 10 percen belül megkezdeni a
játékot, de a késés a gondolkodási időt terheli. Az itt nem szabályozott kérdésekben az MSSZ (magyarnyelvű) írott- és a sakkjáték íratlan szabályait kell alkalmazni. További részletek a kezdés előtt kerülnek
ismertetésre. Óvást (2000 ft. befizetése után) a helyszínen választott zsűri bírálja el, mely összeg a panasz
jogossága esetén visszajár, egyéb esetben a rendező pénztárába kerül.
A helyszínen büfé üzemelni fog.
A változtatás joga fenntartva.
Kiskunfélegyháza, 2017. szeptember ...

Rendezőség

* A helyszínen nincs lehetőség versenyengedély megszerzésére. Az frd- rendezése a nem HUN jelzésű, de azonosítóval rendelkezők részére (1500ft) lehetséges.
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