„Aki nem azzal ül le a táblához, hogy győzni akar és győznie kell, hanem csupán abban reménykedik, hogy ellenfele elnézése segíti majd egy váratlan ponthoz, az sikert nem érhet el.”

Maróczy

Kecskeméti 4-évszak

nemzetközi gyermek- és felnőtt nyílt egyéni rapid-sakkverseny.
Versenykiírás (a változtatás joga fenntartva)

Tervezett nap(ok) 2018: II.07, IV.07, X.06, XI.24
Beérkezés-regisztráció:800-tól! Megnyitó:845, (tervezett)hirdetés : 1415~1445 között!
Helyszín: Kecskeméti Ifjúsági Otthon. 6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.
Lebonyolítás: 7 fordulós svájci rendszer, gondolkodási idő: 15-15 perc.
Helyezési sorrend: Pont-, Bucholz-, BergerZb-, Progressiv érték, ha mind azonos, a
fiatalabb végez előbb.
Csoport-beosztás:
Felnőttek korlátozás nélkül
A gyermekmezőnyben azonos korú lányok- és
1.cs. 15éves
fiúk egy csoportban játszanak, de külön érté(2003-4-5 v. később született) keljük őket!
2.cs. 12éves (2006-7 -”-)
Felsőbb korosztályban bárki játszhat de ezt a
3.cs. 10éves (2008-9 -”-)
nevezéskor kérjük jelezzék!
4.cs. 8éves (2010- -”-)
Regisztrációs költség: 1200 Ft.
Díjazás: a felnőtt verseny 1-6. helyezettje tárgydíjat nyer, néhányan különdíjban részesülnek. A gyermekeknél csoportonként és nemenként
az 1-3. helyezett érmet, az 1-4. helyezett könyvet, oklevelet kap.
Információ, nevezési cím:
Pál Imre versenyrendező, 6044 Kecskemét, Fácán u. 9.
tel.: 70/280-7817 e-mail: palimresakk@gmail.com
Előzetes jelentkezést kérünk 4-5 nappal az aktuális kitűzött verseny előtt, a nevet és
születési adatot (év-hónap-nap) szíveskedjenek megadni!
A túl-későn, vagy a helyszínen jelentkezők részvételét nem tudjuk garantálni, a
létesítmény befogadó-képessége korlátozott (120fő*)!
Egyéb tudnivalók:

A verseny nem minősít élő-pont szerzésre, a játék során az általános írott- és íratlan sakk-szabályok
érvényesek. Óvási díj nincs, vitás kérdés felmerülésekor a választott zsűri döntése a mérvadó.
A verseny a belvárosban, az Aranyhomok szálloda mellett található, a vasút-,busz- állomástól gyalog
10 perc alatt elérhető. A helyszínen a hangulatos Otthon büfé üzemel.
MINDEN RÉSZTVEVŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
(*) habár létszám-túllépés miatt még nem zártunk ki senkit (rekord: 2014.X.11., 128-an játszottak itt), de „egyszer esik meg, ami még soha”.
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