Marosi Tibor Emlékverseny 2022
Bács-megyei nyílt csapat-villámverseny(4fős)
augusztus 11. (csütörtök) 1500 ~1900
Sakkozó Magyarok Világtalálkozója
Lakitelek Népfőiskola, Hungarikum Liget

Versenykiírás (változhat)
A verseny célja a bajnoki cím eldöntése, a sportbarátság ápolása és megemlékezés kedves sporttársunkról
(1938.09.14 – 2012.03.14), aki a Sakkozó Magyarok Világtalálkozója létrehozásban, 16-éven keresztül a
lebonyolításában is folyamatosan, aktívan részt vett!
.. helye Lakitelek Népfőiskola.
Résztvevők: négyfős csapatok, tekintet nélkül korra-, nemre-, minősítésre, a nevezéskor leadott bármilyen
sorrendben (nincs ÉLŐ-ellenőrzés), maximum hat játékost tartalmazó csapat-erősorrend szerint. A nemtáborlakókat kérjük, előzetesen jelentkezzenek a fotitkar@bkmsakk.hu e-mail címen.
Regisztrációs díj: csapatonként 5000.-Ft.
Lebonyolítás: 10 résztvevőig körmérkőzés, azon felül 9 fordulós csapat-svájci rendszer, a villámjáték
(FIDE Blitz/Schnell) szabályok szerint, 2x5 perces játékidővel.
Versenybíróság a helyszínen kerül bemutatásra.
Helyezések megállapítása: győz (előbb végez) a (leg)több olimpiai pontot szerző csapat (játékosok összes
pontja). Holtversenynél csapat-győzelmi pontszámítás (+2, =1pont). Azonosság esetén egymás-elleni
eredmény, tovább a magasabb táblán elért jobb eredmény dönt(het).
Díjazás: az I. helyezett elnyeri a „Marosi Tibor Emlékverseny Bajnok-csapata”- címet, a
legeredményesebb megyei egyesület a „Bács-Kiskun Megyei Sakkszövetség Különdíját”.
Eredményhirdetés a helyszínen, az I-V. helyezett csapat jutalmat kap, néhány díjat csak a találkozó
záró-ünnepélyén lehet átvenni!
A regisztrációs díjakból-, egyéb felajánlásból-, adakozásból származó összeg egyrésze a jutalomkeretbe-, egyrésze a „Népfőiskola rendezvényeire” gyűjtő-ládákba kerül, a fennmaradó összegből
virágot küldünk a névadó sírjára, melyet jelenlévő családtagja- vagy lakóhelyéről érkező fog a
Világtalálkozó résztvevői nevében eljuttatni.

Egyéb: A verseny nem minősít Élő-szerzésre! Az itt nem szabályozott kérdésekben az érvényben lévő
írott- és íratlan sakk-szabályokat kell alkalmazni. További részletek a kezdés előtt kerülnek ismertetésre.
Óvást (egy regisztrációs díj befizetése után) a helyszínen választott zsűri bírálja el. Az összeg a panasz
jogossága esetén visszajár, egyébként az is az adománygyűjtő-ládákba kerül.
A fordulók közötti szünetekben a Névadó Örökösei és támogatók süteménnyel és frissítőkkel
kedveskednek a résztvevőknek.
Lakitelek, 2022. május 3.
A rendezők nevében mindenkit üdvözöl: Seres László a Világtalálkozó programvezetője
utoljára frissítve: 2022. 05. 03. © SL.

