Lovass Imre Memorial 2018
Versenykiírás (a változtatás joga fenntartva)
A verseny célja a névadó (1944-2010) emléke előtti tisztelgés, élőpont szerzésemódosítása, a sportág népszerűsítése mellett a sakkon keresztül a sportbarátság
ápolása.
A verseny rendezője: Lajosmizsei Sakk Kör
..helyszíne: MűvelődésiHáz (6050 Lajosmizse, Szabadság t.12)
..ideje: 2018. augusztus 11 - 12 (szombat-vasárnap).
Versenyigazgató: Móczó István, a Lajosmizsei Sakk Kör elnöke, információ: 06-70/390-6385
Résztvevők: U2200(A) versenyengedéllyel rendelkezők*, valamint Amatőr(B).
Jelentkezés augusztus 5-ig e-mail-ben:moczoistvan52@gmail.com. Kérjük a játékos nevét-, szül. év-,
hónap-, nap-, csoport-megjelölést (A:azonosító-kódját is), kedvezményes szállás-, étkezés- és egyéb igényt.
Főbíró: (747270) Seres, László 20/594-5321. <fotitkar@bkmsakk.hu>
A helyezések megállapítása a szerzett pont, azonosság esetén az Egymás-elleni eredmény alapján. Ha az
első-helyen maximális-ponttal (100%) egynél több versenyző áll (akik egymás-ellen nem játszottak), a
bajnoki címet villámjátékkal kell eldönteni:kör-, vagy oda-visszavágó alapon 5-5perc, ha ez egyenlő:
„hirtelen-halál”. A további sorrendet a Buchholz-, BergerSB-, Progresszív számítás (ha minden egyezik,
csak díjazott helyekért villámjáték) dönti el.
Lebonyolítás: mindkét csoportban svájci rendszer,
(A)5forduló,60-60 min all + 30 sec add/all mvs, (B)6forduló,60-60 min all QPF.
Program (nap)
(szombat)
(vasárnap)

A csoport

B csoport

Regisztráció
Megnyitó 845-, 1.forduló ~900
2.f. 1250-, 3.f. 1600-,
2.f. 1250 -, 3.f. 1500 -,
00
50
4.f. 9 -, 5.f. 12 -.
4.f. 900 -, 5.f. 1110 -, 6.f. 1400 -.
Eredményhirdetés vasárnap: ~1615- től várható.
800-,

Költség: a nevezés-, szállás-, étkezés-, utazás stb. a résztvevőket, a lebonyolítás a rendezőket terheli.
Nevezési díj: Entry fee A: 5.000-, B:2.500 HUF. Fizetés a regisztrációval egyidejűleg.
Szállásajánlat: ** recommend lodgings: IDAPanzió, GERÉBYKúria, RICSOVÁRYMajor.
Étkezési lehetőség: a helyszínen büfé üzemel. Menü a szemközti Ezüst Fenyő étteremben, előzetes
igénylés esetén kapható (1.000 Ft/adag).

Díjazás: a fődíj (First Prize): 50.000 (HUF) (bruttó, SzJA-köteles) ***. Mindkét csoport
bajnoka serleget, az I-III. helyezett érmet, az I-VI. valamint a legeredményesebb nő-, a
leg-tapasztaltabb- és a legfiatalabb-, az A csoportban legeredményesebb 1600-, 1300alatti versenyző tárgydíjat kap. (Cups other fee subjects). Egyéb különdíjak elnyerhetők.
Egy játékos több díjat is kaphat.
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
kérdésben az óvási díj (4000 Ft) megfizetése után a megnyitón választott zsűri döntése irányadó.
További tudnivalók a megnyitón kerülnek kihirdetésre.
Minden kedves versenyzőnek sportszerű, eredményes játékot, a kísérőknek jó szurkolást és kikapcsolódást
kívánunk!
Lajosmizse, 2018. június 16.
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).
** Az olcsó STAR Panzió sajnos időközben megszűnt.
*** Ha az első- helyen azonos-ponttal holtverseny alakul ki, a pénz-díj egyenlő arányban megosztásra
kerül, függetlenül attól, hogy a többi-szempont- vagy villám-döntő után ki végez előbb.
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