Sakkozó Magyarok Blitz 2019
(Villám értékszám-szerző Open)

„Kajári István Emlékverseny”
Bács-Egyéni villámbajnokság
augusztus 17. (szombat)
(2019)
Keresztes Richárd (Kecskemét)
(2018)
Udvardi Zalán (Szentes)
Versenykiírás (a változtatás joga fenntartva)
A verseny célja a Kárpát-Medencében Sakkozó Magyarok Világtalálkozója alkalmából a villámbajnoki cím- és helyezések eldöntése, villám-minősítési pontok szerzése-, módosítása mellett a sportbarátság ápolása és megemlékezés kedves sporttársunkról Kajári Istvánról (1955-2010), aki a Zentai Vasutas Sportklub elnökségének tagjaként kezdettől fogva vezette és szervezte egyesületének ideutazó csapatát,
maga is 13 alkalommal játszott itt velünk.
2019-bajnoka:
Előző bajnok:

A verseny helye Lakitelek Népfőiskola, ideje 900 ~ 1400 .
Résztvevők: versenyengedéllyel(frd)* rendelkezők akik a versenykiírásban foglaltaknak eleget tesznek. A
nem táborlakókat kérjük, 08.16-ig jelentkezzenek a fotitkar@bkmsakk.hu címen. Regisztrációs díj: 1500,-Ft. Helyszíni jelentkezést korlátozott számban 2000ft befizetése után tudunk fogadni!
Lebonyolítás: 9 fordulós svájci rendszer, 2x5 perces játékidővel (FIDE Blitz B-függelék 4 p. szerint).
Főbíró: Seres László 20/594-5321, zsűri a helyszínen kerül megválasztásra.

Helyezések megállapítása: győz (előbb végez) a (leg)több pontot szerzett versenyző. Azonosság esetén
Egymás-elleni-, Buchholz-, Berger-SB- érték-, tovább csak díjazott helyekért rövidített villám-parti(k),
melynek szabályait adott esetben ismertetjük.
Díjazás: az I. helyezett elnyeri a „Kajári István Emlékverseny Bajnoka” címet, a Sakkozó Magyarok Világtalálkozó különdíját! A „Bács-Kiskun Megye Villám-sakk Bajnoka” címet/helyezést a megyei csapatokban leigazolt játékosok közül a legeredményesebb nyerheti el. A két serleg a záróünnepélyen
kerül átadásra. Az I-V. helyezett jutalomban (tárgy-, könyv-, vásárl. utalvány stb.) részesül.
A regisztrációs díjakból a szövetségi (admin., stb.) díj levonása
után maradó összeg a résztvevők adomány-keretét képezi. Ebből virágot
küldünk a verseny-névadó sírjára, melyet lakóhelyéről érkező tud a
sakkozók nevében eljuttatni, többi a Népfőiskola rendezvényeire gyűjtő-ládákba kerül.
fotó: Váradi L.

Egyéb: az itt nem szabályozott kérdésekben az érvényes írott- és íratlan sakk-szabályokat kell alkalmazni.
Óvást a következő forduló sorsolás-, vagy eredmény kihirdetése előtt, egy regisztrációs-összeg befizetésével
együtt írásban lehet a választott zsűrihez benyújtani. Az összeg a panasz jogossága esetén visszajár, egyéb
esetben a sakkozók adománya keretbe fog kerülni.
A főverseny mellett kellő érdeklődés esetén AMATŐR (B-) versenyt is rendezünk. Ezen csak azok játszhatnak, akik a
főverseny valamelyik feltételével nem rendelkeznek. Nem minősít Élő-szerzésre! Díjazása a főversenyhez hasonlóan
történik.

A helyszínen büfé üzemelni fog.
Lakitelek, 2019. április, a rendezők nevében: Seres László a Világtalálkozó programvezetője
FIDE azonosító- vagy versenyengedély kérése-szerzése a helyszínen nincs megengedve.
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