Virágos Csemő Kupa 2018
Versenykiírás (a változtatás joga fenntartva)
A verseny célja élőpont szerzés-, módosítás, a sportág helyi- és környékbeli
népszerűsítése mellett a sakkon keresztül a sportbarátság ápolása.
A verseny rendezője: Csemő Község Önkormányzata és a Lajosmizsei Sakk Kör
..helyszíne: Községháza (2713 Csemő, Petőfi u.1.)
..ideje: 2018. június 16-17 (szombat-vasárnap).
Versenyigazgató: Móczó István, a Lajosmizsei Sakk Kör elnöke, információ: 06-70/390-6385
Főbíró: (747270) Seres, László 20/594-5321. <fotitkar@bkmsakk.hu>
Résztvevők: U2200(A) -, U1600(B) versenyengedéllyel rendelkezők*, valamint Amatőr(C).
Jelentkezés június 14-ig e-mail-ben: moczoistvan52@gmail.com. Kérjük a játékos nevét-, szül. év- hónapnapját-, csoport-megjelölést (A- B- esetén azonosító-kódját is), kedvezményes szállás-, étkezés- és egyéb
igényt.
A helyezések megállapítása a szerzett Pont-, azonosság esetén Egymás-elleni eredmény-, Buchholz-,
BergerSB-, Progresszív számítás (tovább csak a bajnoki címért:villámjáték) dönthet.
Lebonyolítás: minden csoportban svájci rendszer:
(A) 5 forduló, 60-60 min all + 30 sec add/all mvs, (B)és(C): 6 forduló, 60-60 min all QPF.
Program: (szombat) 800-Regisztráció, 845-Megnyitó/Op.ceremonie, ~900-1. forduló,
a további tervezett forduló-kezdési időpontok:
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Költségek: a nevezés-, szállás-, étkezés-, utazás stb. a résztvevőket, a lebonyolítás a rendezőket terheli.
Nevezési díj: Entry fee A:4.500, B:4.000, C:2.500 HUF. Fizetés a regisztrációval egyidejűleg.
Szállásajánlat: (recommend lodgings): helyi vendégházakban 2.500 Ft/fő/Éj.
Étkezési lehetőség, Büfé-szolgáltatás helyben ....

Díjazás: Minden csoport bajnoka serleget, a II-III. helyezett érmet, az I-VI. valamint a
legeredményesebb nő-, a leg-tapasztaltabb- és a legfiatalabb tárgydíjat kap. (Prize: Cups
other fee subjects). Egyéb különdíjak elnyerhetők: A(Open) a legeredményesebb
1800-alatti-, B(Open) a legeredményesebb három 1300-alatti versenyző tárgydíjat nyer.
Egy játékos több díjat is kaphat.
A fődíj (First Prize): Móczó István „Csemői virágok” festménye (olaj, farost, 50x41 cm):˃

Egyéb: A játékosnak joga van 30 perc késésre, mely a gondolkodási időt terheli. Döntetlen ajánlat a játszma
bármely szakaszában engedélyezett. Az általános írott- és íratlan sakk-szabályokat kell alkalmazni. Vitás
kérdés felmerülésekor az óvási díj (4000 ft) megfizetése után a megnyitón választott zsűri döntése irányadó.
További tudnivalók-, esetleges változások a megnyitón kerülnek kihirdetésre.
A verseny hivatalos oldala a Bács-Kiskun Megyei Sakkszövetség honlapján található.
Minden kedves versenyzőnek sportszerű, eredményes játékot, a kísérőknek jó szurkolást és kikapcsolódást
kívánunk!
Csemő, 2017. szeptember ...
Üdvözlettel Móczó István
*

A helyszínen nincs lehetőség FIDE-azonosító-, sem a versenyengedély megszerzésére. Az frd- rendezése a
nem HUN jelzésű, de azonosítóval rendelkezők részére lehetséges(1500HUF).
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