Kiskunhalas város 2015. évi karácsonyi iskolás korú egyéni
sakkbajnokság versenykiírása
1. A bajnokság célja: A Kiskunhalasi Sakk Klub sakk szakkör tagjainak felkészítése hivatalos versenyekre, a karácsonyi bajnoki cím megünneplése, eldöntése. A sakk széleskörű
népszerűsítése, fejlesztése Kiskunhalas városban, valamint versenylehetőség biztosítása
a fiatal sakkozók számára.
2. A bajnokság helye és ideje: Közösségek Háza, 6400 Kiskunhalas,
Sétáló u. 8. 2015. december 16.
Felelős szervező: Szécsényi Mihály
3. Rendezők: Halasmédia és a Kiskunhalasi Sakk Klub.
4. A versenybíróság tagjai: Szécsényi Mihályné országos versenybíró
Szécsényi Mihály sakk szakedző
5. A résztvevők indulásának feltételei:
A versenyen indulhatnak a Kiskunhalasi Sakk Klub sakk szakkörének tagjai.
6. A helyezések megállapításának módja:
A versenyt körmérkőzéses formában, 2 x 15 perces játékidővel bonyolítjuk le a
rapid versenyekre vonatkozó szabályokkal, a játszmaírás kötelezettsége nélkül. A versenyt a legtöbb pontot szerzett versenyző nyeri.
Holtverseny esetén a Berger- Sonneborn számítás dönt.
7. A helyezettek díjazása:
Az I-III. helyezett emlékplakettet kap. További díjak a helyszínen lesznek bemutatva.
8. Költségek:
A rendezés költségeit a rendezők viselik. A díjakat, a Kiskunhalasi Sakk Klub biztosítja.
Nevezési díj nincs!
9. Nevezési határidő és cím: 2015. december 16án 16.15-ig a helyszínen
További részletes felvilágosítás kérhető:
Szécsényi Mihály 6400 Kiskunhalas, Vasút u. 6/A.IV/14.
Telefon: 77/421-488 /lakás üzenetrögzítővel/

10. A verseny programja:
2015. december 16-án (Szerdán)
16.15 - óráig beérkezés a verseny helyszínére,
16.30 megnyitó, szabályismeret
16.30 – 17.00
I. forduló
17.05 - 17.35
II. forduló
17.40 - 18.10
III. forduló
18.15 - 18.45
IV. forduló
18.50 - 19.20
V. forduló
19.25
eredményhirdetés
11. Egyéb feltételek:
Az órahasználat kötelező. A készleteket és az órákat a rendezőség biztosítja. A
versenyen az érvényben lévő sakkszabályok a meghatározóak. Vitás esetben
a versenybíróság döntése a mérvadó.
A rendező szerv a programtól csak rendkívüli esetben tér el.
Kiskunhalas, 2015. december 02.
A rendezőség

Versenybírói jelentés a karácsonyi iskolás korú bajnokságról
Kiskunhalas, 2015. december 16-án
Közösségek Háza
A verseny végeredménye:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rózsa Ervin
Korom Norbert
Ván Ábel
Kartali Tibor
Nagy Lilla
Pap Ábel

3 ½ p.
3 pont
3 pont
3 pont
1 ½ p.
1 pont

A verseny sportszerű keretek között, sok játékos hibával bonyolódott le.
Az 1-3 helyezett emlék plakettet, valamint 2 db. csokit, a 4-6 helyezett fejenként
2 db. csoki díjazásban részesült.
A játék alapján lehetett értékelni a meglévő tudást. Az értékelő elemzés alapján
lehet az edzéstervet elkészíteni.
Sajnos több gyermek nem volt jelen, nem volt nevezési díj.
A versenyt nagy közmegelégedésre Szécsényi Mihályné országos sakk versenybíró vezette le.
2015. december 16.
Tisztelettel:
Szécsényi Mihály
a Kiskunhalasi Sakk Klub elnöke

