Bács-Kiskun Megyei Sakk Diákolimpia® Bajnokság 2021-22
V e r s e n y k i í r á s (a változtatás joga fenntartva)
Egyéni verseny 2022. február 19. (szombat)
A verseny rendezői: a BKMSSZ & a pályázók közül nyertes intézmény:
Móra Ferenc Gimnázium
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u.9. (bejárat a Wesselényi u. utca felől)
kapcsolattartó: Pető Károly 70/376-2725

Program: Regisztráció 800-tól. Megnyitó 900 óra, utána folyamatosan, párosítási- és ültetési szünetekkel a fordulók. Eredményhirdetés várható: 16 óra.
Versenyforma: 2 fő oda-visszavágó, 3-6 kör, tovább 5 fordulós svájci rendszer, a játékidő:
20-20 perc + 3mp, a rapid szabályok szerint.
A helyezések eldöntése: Pont-, Egymás-elleni eredmény-, Buchholz-, BergerSB-,
Progressív érték. Ha mind azonos, a továbbjutó- ill. díjazott helyek „armageddon” villám-parti(k)ban kerülnek eldöntésre (ennek szabályait adott esetben ismertetjük, a holtversenyesek beajánlására nincs lehetőség).
A verseny résztvevői: Bács-megyei nevelési-oktatási intézményeknek a tanév kezdetéig
beíratkozott és a verseny időpontjában is odajáró tanulói.
A jelentkezést az MDSZ-honlapján kell megtenni, melyre az iskola/intézmény jogosult.
Ebben segítségséget nyújt a diáksport szövetség: Dóka András dokaan@gmail.com. A
nevezéseket hivatalos-oldalunkon frissítjük! Aki nem találja nevét 2022. február 17-ig,
kérjük, a fotitkar@bkmsakk.hu címre küldje meg a kísérő nevét, e-mail elérhetőségét, valamint a versenyző(k) nevét, születési adatát (év-hónap-nap) és minősítését, ha van(Élőpont)! Helyszíni jelentkezést nem fogadhatunk!
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Vigyázat, az egyéni-korosztály eltér(het) a csapat-, ill. MDSZ év-határaitól, a korcsoportossal egyezhet!
* Aki a múlt-évi szeptemberi standard listán Élő-értékszámmal szerepel, csak a Versenyzők között indulhat, a verseny időpontjában érvényes élővel.
** Az Amatőr csoportban játszhat, aki a fenti listán nem szerepel, ill. nem volt értékszáma.
*** a XIII-XIV-évfolyamos, nappali tagozatos iskolák 18-évnél idősebb tanulói a VI. korcsoportban
jogosultak játszani.

A rendező az iskola-látogatás- és személyazonosság igazolását kérheti. Amíg felsőbb rendelkezés tiltást nem tartalmaz, a magántanulókat sem zárhatjuk ki!
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Költségek: a regisztrációs díj 2.000,- Ft (a helyszínen kell fizetni), valamint az utazás, étkezés stb. a versenyzőket, iskolájukat terheli.
Díjazás: nevezhet az országos döntőre:
az I-II.Nyílt csoport 1-3. és III-VI. Amatőr csoport 1. helyezettje (hely: később kerül
meghatározásra, idő: 2022. 05. 27-29), a III-VI. Értékszámos csoport 1-3. helyezettje
(hely: később kerül meghatározásra, idő: 2022. 06. 03-05).
Az I-III. helyezett érmet-, az I-VI.h. oklevelet kap.
Egyéb rendelkezések:




A verseny fordulóira folyamatosan kerül sor.
A játékosnak joga van késni, de az a gondolkodási időt terheli.
Bekapcsolt mobiltelefont-, egyéb kommunikációs-, zajkeltő tárgyat a versenyterembe bevinni-,
más partit játszani-, elemezni-, beszélgetni TILOS!
 A versenyteremben a nézők a forduló kezdetétől 5 percig tartózkodhatnak, kivéve, ha kijelölt
helyen nézőtér kialakítása (pl.szalaggal elválasztva) lehetséges.
 A verseny nyilvános rendezvény, a résztvevők a benevezéssel-, megjelenéssel hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk felvétel készüljön, közösségi oldalakon-, médiákban megjelenjen.
 A verseny helyszínén rendbontásban vétkes játékost játszma-vesztéssel, a versenyből való kizárással is lehet büntetni, a nézőket- kísérőket a forduló- vagy az egész rendezvény további látogatásától el lehet tiltani, a befizetési költségek visszatérítése nélkül.
 A rendező térítéses büfé-szolgáltatást biztosíthat.
 A részvételre- és minden itt nem szabályozott kérdésre vonatkozóan az MDSZ általános versenykiírásában foglaltak-, a kihirdetett változtatások-, az érvényben lévő írott- és „íratlan”szabályok az irányadók.
 A verseny szakmai felügyeletét a BKMSSZ látja el (Elnökségi- Bizottsági tag-, kinevezett főbíró
személyében). A versenybíróság a megnyitón kerül bemutatásra.
 Vitás esetekben a megnyitón választott zsűri dönthet! Óvást a helyszínen a főbíróhoz írásban kell
benyújtani, legkésőbb a következő forduló sorsolás (eredménylista) közléséig, 4.000,- Ft egyidejű
befizetésével, mely elfogadás esetén visszajár, elutasítás esetén a rendező pénztárába kerül.
 A rendezvényen az aktuális egészségügyi előírásokat be kell tartani.
A kiírás pillanatában a felnőttektől (pl. nézők-, kísérők-, 18év feletti versenyzők) védettségi igazolványt kell követelni, vagy a maszk-viselést a versenyhelyszínen (a létesítmény teljes területén)
el kell rendelni. A játékosoknak ajánlható a tábla-melletti maszkhasználat. A szigorúság enyhülhet, kisérjék figyelemmel a híreket.
Kecskemét, 2022. január 25.

Mindenkinek eredményes felkészülést kíván
a Bács-Kiskun Megyei Sakkszövetség
® védjegy használata az MDSZ-MSSZ megállapodás értelmében engedélyezett!
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