H-6065 Lakitelek, Felsőalpár 3. Tel.+36 76/549-049; fax:+36 76/549-048
honlap: www.lakitelek.hu/nepfoiskola
e-mail: info@nepfolakitelek.hu

Kárpát-medencében Sakkozó Magyarok XXIII. Világtalálkozója 2018. augusztus 20-26.
(Bács-Kiskun Megye 2018. évi nyílt egyéni sakkbajnoksága)
Meghívó –Versenykiírás (változtatás joga fenntartva)

Kedves Sakkozó Magyarok!
A Népfőiskola Alapítvány rendezésében folytatódik az 1996-ban megkezdett „Világtalálkozó” sakk-verseny
sorozat, melyre tisztelettel várjuk a visszatérő és az új játékosokat, családtagjaikat, kísérőiket.
A verseny célja a bajnoki cím elnyerése-, nemzetközi minősítési pontok szerzése-, módosítása mellett a magyarság összetartozásának- és sportbarátságának erősítése.
Fővédnök Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, a Népfőiskola Alapítvány Kuratórium elnöke.
A verseny helye Lakitelek Népfőiskola Kölcsey Ház, a fordulók ideje: program-terv szerint.
Résztvevők a lakóhely- és állampolgárságtól függetlenül azok a sakkozók, akik önmagukat magyarnak vallják,
nyelvünket értik, használják. A Felnőtt (minősítő) csoportban, mely svájci rendszerű 9 fordulós egyéni verseny, 90-90 perc +30 mp. bónusz játéktempóval, valamint a Villámversenyen (9 forduló, 5-5 perc), csak az
MSSZ érvényes engedélyével (licenc/frd) * rendelkezők indulhatnak.
A nem-minősítő csoport(ok)ban más játéktempó lehetséges, azokon bárki játszhat. Az ifjúsági kategóriába 16év alattiak (2002 évben vagy később születettek) számítanak.
A nevezési határidő 2018. augusztus 11. Kérjük a letölthető adatlapot kitöltve, vagy annak megfelelő szöveges
jelentkezést a fotitkar@bkmsakk.hu címre!
(határidő utáni nevezést a megnyitóig fogadhatunk, de a szállás-lehetőség korlátozott)

Egyebek:
 A játszma bármely szakaszában a döntetlen-ajánlat megengedett.
 A játékosnak joga van egy óra késésre, de ez a gondolkodási időt terheli.
 Bye-kérés** nincs
 A helyezések eldöntése: Pont-, Egymás-elleni eredmény-, Buchholz-, Berger-SB érték, tovább csak díjazott hely(ek)ért villámjáték (a „tárgyjutalmak” nem oszthatók).
 Óvást a főbíróhoz írásban kell benyújtani, legkésőbb a következő sorsolás (vagy eredmény) hivatalos közléséig, 5000 ft összeg befizetésével. Ha a panasznak helye van, melynek elbírálásában a megnyitón választott zsűri döntése irányadó, visszajár, egyéb esetben a Népfőiskola kiállításaira-, rendezvényeire- stb.
gyűjtő-ládákba kerül, mint a sakkozók adománya!
 A rendezőségnek jogában áll a verseny helyszínén és a létesítmény területén (beleértve a szálláshelyeket és
szabadidő-területeket is) rendbontásban vétkest kizárással is büntetni, a beszedett költségek visszatérítése
nélkül. A fordulók tartama alatt a versenyteremben bekapcsolt telefont-, kommunikációs-, egyéb zajkeltő
tárgyat tartani-, beszélgetni-, más partit játszani-, elemezni TILOS.
 Olyan esetekben, amelyekre a jelen kiírás nem intézkedik, az általános írott- és íratlan sakk-szabályokat
kell alkalmazni.
 A verseny helyszínén büfé-szolgáltatás biztosított.
 Étkezési idő: reggeli:730-830 ebéd:1200-1330 vacsora:1800-1900
Amikor nincs forduló, a szabadidő hasznos eltöltésére kiegészítő-programokat tervezünk. Ezeken bárki
résztvehet. A fakultativ rendezvények-, szabadtéri események, egyéb versenyek (futball-válogatott
mérkőzés stb.) közkívánatra, időjárás stb. függvényében kerül megtartásra. Mindezeken kívül a Népfőiskola múzeális-, kulturális- és egyéb létesítményei- és rendezvényei látogathatók. Állandó- és
időszaki kiállítások, látnivalók: Mindszenthy Emlékszoba, Szoborpark, Emigrációs Gyűjtemény, Kápolna,
Kő-jurta – Ferencz Béla fafaragásai, a Kölcsey-ház képzőművészeti kiállításai. Füves-focipálya-,
mini-golf pálya-, fürdő /szabadtéri-strand-, fedett-uszoda-, sószoba-, szauna stb. hétfő kivételével
mindennap/-, asztalitenisz-, tollaslabda-, kerékpár-kölcsönzés-, stb. áll a résztvevők és kísérőik
rendelkezésére a Népfőiskola területén, valamint a környéken felkereshető a Kiskunsági Nemzeti Park,
Tőserdő, Holt-Tisza stb.
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Költség-terv
A részvételi díj (elhelyezés: liftes-, mozgáskorlátozottak részére is igénybe vehető-, első-osztályú komfort-fokozatú (légkondi, fürdő-szoba,WC, TV) 2-3-4 ágyas szobákban, napi háromszori menü-étkezéssel)
- a versenyzőknek: 36.000,- Ft, (változhat***).
+ regisztrációs díj: 6.000,- Ft (16-év alattiaknak, bármely csoportban: 3.000,- Ft).
+ a versenyengedély-nélküli külföldieknek a felnőtt- és villám- csoportban /frd/ 1.500,- Ft.
- a nem-versenyzőknek (kísérő-, egyéb): 50.000,- Ft, (változhat***).
A díj személyenként a teljes időszakra vonatkozik, tartalmazza a járulékokat (IFA, stb.) melyet a beérkezéskor
kell megfizetni. Részleges, néhány-napos itt-tartózkodás lehetséges, pl. ifjúsági-, villám- versenyen résztvevők-,
érkező-, hazautazó játékosok kísérői- stb., a jelentkezéskor kérhető, díja a szállodai-árak -nál kedvezőbb lesz!
Étkezési díjak: a nem bentlakók (bejárók-, látogatók-, stb.) a kifüggesztett menü-lista alapján elővételben vásárolhatnak étkezési jegyet a választott napokra, napszakokra 1.500,- Ft-ért (változhat***).
Szolgáltatások:Hűtőszekrény(ek) az előterekben beállításra kerül(nek), WIFI- díjmentesen használható, egyéb
lehetőségek a helyszínen kifüggesztett tarifa szerint választhatók (uszoda-, szauna-, sószoba-, edzőterem-, kerékpár-, mini-golf-, asztalitenisz stb.).
Díjazás:
A mindenkori győztes neve a következő találkozó előtt felkerül a Vándorserleg -re, melyet az alapító szándéka
szerint véglegesen az nyerhet el és vihet magával, aki harmadszorra is bajnok lesz. Amíg ez be nem következik,
a rendező köteles a következő találkozóig, vagy ha a sorozat valamilyen okból megszakadna, az utókor számára
megőrizni!
A helyezettek, a kiemelt régiók-, korosztályok- stb. legjobbjai tárgyjutalmat kapnak! A Bács-Kiskun Megye
egyéni bajnoka és helyezettje címet, oklevelet és díjat a megyei csapatokban játszó, vagy igazoltan itt élő versenyző nyerheti el.
A találkozón részt vehet minden sakkozó, aki megfelel a jelentkezési feltételeknek és nevezését elfogadjuk, melyet a rendezvény hivatalos oldalán regisztrálunk. Írásos visszaigazolást csak külön kérésre küldünk.
Kérjük, aki regisztrálás után valamilyen akadályoztatás miatt mégsem tud jönni, ezt a tényt szíveskedjék haladéktalanul jelezni, hogy az esetleges túljelentkezés miatt várakozó kedves sporttársakat fogadhassuk!
Lakitelek, 2018. június 26.

*

Seres László sk.

Lezsák Sándorné sk.

programvezető

főrendező, a Lakitelek Népfőiskola igazgatója

A helyszínen nincs lehetőség fide-azonosító vagy versenyengedély megszerzésére, az frd- rendezése a nem HUN
jelzésű, de azonosítóval rendelkezők részére lehetséges.

**

Más-országokban meg-honosodott Bye (forduló-kihagyás fél-ponttal) az MSSZ ru. rendelkezése alapján magyarországi
minősítő versenyen nem támogatott. (Későbbi becsatlakozás, vagy „szabadnap” mint eddig is, indokolt esetben
természetesen megengedhető NULLA-ponttal.
***
Árváltozás lehetséges, de reményeink szerint az összeg nem-, vagy nem nagyon emelkedik.
<sm18_mh. frissítve:2018.07.10. üdv.SL. >

