Bács-Kiskun Megyei
Újévi Sakk Villámverseny
2018.01.01
Eredmények a vándorserleg-alapítása óta: 2018 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05
A hagyomány korábban kezdődött!! Az archív adatok felkutatása folyamatban: 2004 03 02 …
HalasMédia: Beharangozó Eredmények
Képes-hírverés:

Versenykiírás (a változtatás joga fenntartva)
A verseny célja:
a bajnoki cím eldöntése, a sportbarátság ápolása mellett sakkozással kezdeni az Új Esztendőt.
Helye: Kiskunhalas Vasutas Művelődési Ház (Állomás u.4)
Rendező(k): Kiskunhalasi Sakk Klub & BKMSSZ
Fővédnök: Kiskunhalas Város Önkormányzati Hivatala
Támogató(k): Gyöngyi Sándor a Vasutas Művelődési Ház mb.igazgatója, Halasi Csipke
Közalapítvány.
Információ, előzetes-nevezés: Szécsényi Mihály mszecs@freemail.hu, 30/64-64-251.
Regisztráció a helyszínen 1430-tól. Megnyitó 1500 óra
Játékvezető: Seres László & Szécsényi Mihályné, zsűri a helyszínen kerül megválasztásra.
Résztvevők: a versenyen indulhat korra-, nemre- és minősítésre tekintet nélkül mindenki, aki a
versenykiírásban foglaltaknak eleget tesz. A kupavédő (megye-bajnok) minden nevezési feltételtől
függetlenül játszhat!
Lebonyolítás: 9 fordulós svájci rendszer a villámjáték (FIDE Blitz) szabályok szerint 2x5 perces
játékidővel, számítógépes párosítással.
Helyezések megállapítása: győz (előbb végez) a /leg/több pontot szerzett versenyző. Azonosság
esetén egymás elleni eredmény, Bucholz-, BergerSB-, Progresszív érték, végül (díjazott helyekért)
rövidített villámparti dönt.
Díjazás: a „Bács-Kiskun megye Újévi bajnoka 2018” címet és vele a vándorserleget a legjobb megyei
(lakos-, vagy itt leigazolt) kapja meg (melyet f. év december 1-ig őrizhet, véglegesen ezt senki nem
nyerheti el, azt a rendező részére vissza kell juttatni). Az I-VI. helyezett serleget és oklevelet kap.
Különdíjak elnyerése a nem-díjazottak részére felajánlások függvényében lehetséges (nemek-,
korosztályok-, régiók stb. legjobbjai tárgyjutalmat kaphatnak).
Regisztrációs díj: 800.- Ft. (*) Bács-megyeiek-, Szeniorok/60felett/-, ifjúságiak/18alatt/: 500.-, Ft.
A részvétel egyéb költségei, utazás-, étkezés-, büfé stb. a versenyzőket terheli.
Egyebek: Nem minősítő verseny! Az itt nem szabályozott kérdésekben, az érvényben lévő írott- és .
íratlan sakk-szabályokat kell alkalmazni. További részletek a megnyitón kerülnek ismertetésre.
Óvást egy nevezési-díj összeg befizetése után a választott háromtagú zsűri bírálja el.

A helyszínen a büfé-szolgáltatás bizonytalan, üdítő- frissítő italok-, sütemények- stb.
önkéntesen hozhatók.
Kiskunhalas, 2017. január 2.
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