Kárpát-Medencében Sakkozó Magyarok XXIII. Világtalálkozója
2018. augusztus 20-27. (*)
Kedves Sakkbarátaink!
A nevezési határidőt meg sem várták már néhányan már az előző találkozón) jó előre
bebiztosították helyüket. A verseny helyszínén folyó beruházás és menet-közbeni
időtartam-rövidülés miatt létszám-rekordok megdöntését nem lehet reálisan tervezni,
de szerencsére nem kell attól tartani, hogy érdeklődés-hiányában ez a sokak által
megkedvelt forró-, homoki tájon rendezett, a résztvevők többsége szerint kivételes
esemény-sorozat éppen most szakadna meg.
A regisztrált jelentkezők. A szállás-elosztó tervet a rendelkezésre álló kontingens-, a jelentkezési sorrend- mellett az eddigi részvétel száma- és még sok egyéb tényező
befolyásolhatja, menet-közben is változhat. Aki jönni
szeretne, ne halogassa a benevezést! A részvételi-díj
emelkedése remélhetőleg senki kedvét nem fogja elvenni,
de aki erre-való hivatkozással nem tud jönni, azt meg
kell érteni.
Tekintettel arra, hogy az előttünk lévő csoport záró-napi programja elhúzódik, a regisztráció-, szoba-foglalás délután öt óra körül tervezhető. Akik korábban érkeznek, várakozniuk kell.
Természetesen mi igyekezni fogunk, ami tőlünk elvárható, hogy mi a szállást zárónapunkon (27.) hétfőn délelőtt 10-órág hagyjuk el, ami remélhetőleg sikerülni fog.
A nevezési-határidő tájékoztató jellegű, mert ha lesz hely, ill. néhány lemondásra
is sor szokott kerülni, a megnyitóig fogadhatunk bárkit, de ha betelik létszámkontingens, utána már csak bejárók jöhetnek, ill. akik szállásukat önállóan meg tudják oldani.
Köszönöm mindenkinek, ha tévedésre-, tévesztésre felhívják a figyelmet, egyéb észrevételt tesznek, amivel segítik az adatok (születésnap, egyesület stb.) pontosítását is.
Kérjük, aki bármely-csatornán jelentkezett, de nem- találja saját magát-, vagy beajánlott ismerősét, legyen kedves e-mailezni, telefonálni, talán nem-fog lemaradni! Aki
tudja saját magáról, vagy ismer olyanokat, akik nem tudnak jönni, kérjük azt időben
jelezze, aki már megtette, köszönjük!
Kedves Sporttársak! Szomorúsággal tölthet el bennünket, hogy egyre-többen hiányozni fognak már a találkozókról. Akikről kaptunk tájékoztatást, illetve megtehettük, búcsúztató szertartásukon képviseltük a sakkozókat, leróttuk kegyeletünket. Kérem, aki tud olyan elhunyt kedves sporttársunkról, aki, ha csak egyszer is volt itt a
Népfőiskolán, legyen kedves megírni, hogy Nevüket, emléküket megőrizhessük.
Mindenkinek, aki ezt olvassa, jó egészséget, sport-sikereket kíván:
Seres László programvezető fotitkar@bkmsakk.hu
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