B-A-Z Megyei Sakkszövetség
3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. sz.
Tel: +36 70/ 603 9296, E-mail: galkotibor1@gmail.com, website: chessence.eu (Fejlesztés alatt)

SAKK DIÁKOLIMPIA I., II., III., IV., V., VI. korcsoport amatőr
EGYÉNI MEGYEI DÖNTŐ 2018/2019. tanév versenykiírása
Szerencs, 2019. február 18. hétfő
A verseny rendezője: BAZ - Megyei Sakkszövetség,
Szerencs Városi Sportegyesület Sakkszakosztálya
A döntő helye és ideje:

Résztvevők:









Versenyszámok:
Korcsoportok:

Szerencs Rákóczi-vár, Huszárvár u. 11.
2019. február 18. (hétfő) 9.30 óra
Az igazolásokat 9.00 órakor lezárjuk.
A DSB döntők győztesei korcsoportonként és nemenként, valamint Miskolc
város 1-3 helyezettje. A DSB 2. helyezettek és az előző tanévben kimagaslóan,
eredményesen szereplő versenyzők esetén lehet kérni meghívást, amennyiben
valamely DSB-től nincs továbbjutó versenyző. (1-4 kcs.)
Az 5-6 korcsoportban nincs területi döntő, így egyből a megyei döntőbe
nevezhetnek iskoláik, vagy a terület DSB titkárai, elnökei, edzők.
Minden versenyző csak saját korcsoportjában versenyezhet. Felversenyzés nincs.
Páratlan versenyzőszám esetén a rendező, plusz 1-1 versenyzőt indíthat.
A megyei döntőn, csak élő ponttal nem rendelkezők indulhatnak.
Akinek a 2018. szeptember 1-i FIDE listán még nincs élője, az élő nélkülinek
számít, még akkor is, ha utána élőt szerez 2019. áprilisig. (Rapid, schnell is számít)
Élő ponttal rendelkezők közvetlenül nyílt megyei döntőre nevezhetnek! (Lásd
külön kiírásban.) 2019.02.11.Berente (1-6kcs.)
I., II., III., IV, V, VI. korcsoport leány és fiú egyéni. (Élő nélkülieknek)
Tehát az általános és középiskolák egyéni korcsoportjai egyszerre, egy helyen
lesznek lebonyolítva.
I. kcs. 2010-ben, vagy később születettek
II. kcs. 2008-2009-ben születettek
III. kcs. 2006-2007-ben születettek
IV. kcs. 2004-2005-ben születettek
V. kcs. 2002-2003-ban születettek
VI. kcs. 1999-2000-2001.ben születettek
1999-es születésű csak akkor indulhat, ha a köznevelési intézmény tanulója a
2018/2019-es tanévben és az iskola igazgatója igazolja ezt.

Fővédnökök:
Házigazda:

Nyiri Tibor polgármester Szerencs; Döme Aladár elnök BAZ-M-Sakkszövetség.
Csider Andor igazgató Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár.

Versenybíróság:

Galkó Tibor, Szabó László, Balogh Imre, illetve további kijelölt személyek.

Igazoló bizottság:

Később kerül kijelölésre.

Lebonyolítás:

5-7 fordulós svájci rendszerben, 2 x 15 perc gondolkodási idővel. (rapid
szabályok)

Nevezés:

A Körzeti Diáksport Bizottságok titkárai, a területi versenyek lebonyolítói,
illetve az iskolák nevezik be a megyei döntőre 2019. február 15. 12.00 óráig
a DSB győzteseket. Kivétel az V. és VI. kcs. mivel a középiskolás
korcsoportban egyből a megyei döntőre lehet nevezni. Ott nem kell
körzeti, vagy iskolai versenyt rendezni, így közvetlenül az iskolák, edzők
nevezhetik be az élő nélküli tanulóikat.
A nevezést a galkotibor1@gmail.com e-mail címre kell elküldeni.
(név, iskola, születési év, korcsoportja, területi döntő helyszínének a neve)
Az MDSZ honlapon a továbbjutó diákokat fel kell regisztrálni és nevezni.
A számítógépes feldolgozás miatt a helyszínen semmilyen indokkal nem
fogadunk el nevezéseket.

Igazolás:
Szükséges:

A verseny helyszínén 8.00-9.00-ig.
Diákigazolvány, ennek elvesztése, megrongálódása esetén igazgató által
aláírt és lepecsételt fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolás. Ezen
dokumentumok hiányában nem indulhat a versenyző!

Költségek:

A rendezési költséget a BAZ – Megyei SSZ, a részvételi költséget az iskolák
fedezik. Regisztrációs díj: 1 000 HUF/fő, melyről számlát adunk.

Díjazás:

A verseny 1-3 helyezettje érem és oklevél díjazásban részesül.

Egyéb:

A versenytermekben csak a versenyzők tartózkodhatnak.
Élő pont nélküli I-VI. korcsoportos országos sakk diákolimpia egyéni
döntő versenykiírása a chess.hu honlapon megtalálható.
Az országos döntő helye: Miskolc; ideje 2019. április 5-7.
Információ a fejlécben lévő elérhetőségeken: mobil – E-mail – honlap.

Miskolc, 2019. január 28.
Galkó Tibor
BAZ-.M-.SSZ.főtitkár

