VII. Juhász Károly Sakk Emlékverseny (2017.11.04)
BLITZ OPEN Versenykiírás (változtatás joga fenntartva)

A verseny célja minden év őszén, a névadó (1966-2010), a Bugaci Diák
Sportegyesület Sakk szakosztály-vezetőjének emléke előtt tisztelegni,
valamint a sakkon keresztül a sportbarátságot ápolni.
A verseny helye: 6114 Bugac, Béke u.27
ideje: november 4.(szombat) 900-1400 között
Főtámogató: Rigó József ÁMK Művelődési Háza
Támogatók: Bugac Nagyközségi Önkormányzat, BDSK,
média-támogató: MagyarSakkvilág.
Főrendező: Körmendi Etelka, lotuszvendeghaz@gmail.com, 30/364-9519
Versenyigazgató: Seres László (747270) FA
Főbíró: Varga Klára WIM (733210) NA, FA norma-aspiráns
Nevezés előzetesen a főrendező elérhetőségein. Az időben jelentkezett versenyzők részére a rendezők
kínálással, frissítőkkel és záró-ebéddel fognak kedveskedni, helyszíni nevezést csak korlátozott számban
tudnak fogadni!
A rendezvény programja: 900-órakor virágot viszünk a temetőbe. Visszatérve, a regisztrálás lezárása és a
Megnyitó után kezdődik a játék. A fordulók a párosítási-, ültetési- stb. szünetekkel folyamatosan
következnek. Várható eredményhirdetés:~ 1330 -óra.
Lebonyolítás: 9 forduló, svájci rendszerben, a játékidő 2*5 perc, a FIDE Blitz (2017.07.01) szabály szerint,
melynek B.4 pontja lesz érvényben.
Résztvevők: a versenyen indulhat korra-, nemre- és minősítésre tekintet nélkül mindenki, aki az MSSZ

versenyengedélyével/frd/* rendelkezik és a versenykiírásban foglaltaknak eleget tesz.
Helyezések megállapítása: győz (előbb végez) a (leg)több pontot szerzett versenyző. Pont-azonosság
esetén Egymás-elleni-eredmény, Bucholz-, Berger-SB- érték-, tovább csak a bajnoki/díjazott/ helyért
rövidített villám-parti(k) dönthet(nek), melynek szabályait adott esetben ismertetjük.
Díjazás:
a bajnok egy évre elnyeri a Vándorserleget, az I-III. helyezett Serleg-, oklevél- és tárgy-díjazásban részesül.
Különdíj (oklevél-, érem-, vagy tárgyjutalom) elnyerése korosztályok- és nemek szerint lehetséges.
A részvétel költségei: Regisztráció: 1000,-Ft (+utazás, étkezés, stb.) a versenyzőket terheli, a lebonyolítás
költségeit a rendezők viselik.
Egyéb: A játékosnak joga van késésre, mely a gondolkodási időt terheli. Döntetlen ajánlat a játszma bármely
szakaszában engedélyezett. Az itt és a megnyitón külön nem szabályozott kérdésekben az általános írott- és
íratlan sakk-szabályokat kell alkalmazni. Vitás kérdés felmerülésekor az óvási díj (2000,-Ft) befizetése után a
megnyitón választott zsűri döntése a mérvadó.
A főverseny mellett, vele egyidejűleg AMATŐR-VILLÁM (B-) verseny lesz, mely nem minősít Élő-szerzésre!
Ezen mindazok játszhatnak, akik fenti verseny valamelyik feltételével nem rendelkeznek, avagy nem kívánják
minősítésüket kockáztatni, módosítani, sem villám-élőt szerezni. Különdíjak elnyerése, korosztályok stb. szerint
lehetséges.
A múlt-évi hírverés, az aktuális események követése face-book-on lehetséges.

Bugac, 2017. október 4.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik a névadó- és egyben mindnyájunk kedvenc sportjának
gyakorlásával szeretnének tisztelegni emléke előtt!

Körmendi Etelka főrendező
*

Az Open-csoportban való induláshoz a FIDE azonosító- és versenyengedély megszerzését a verseny
kezdetéig kérjük intézzék! A helyszínen erre a korábbi évek gyakorlatától eltérően NINCS
LEHETŐSÉG.
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