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 Versenyzői
(élő pontos) EGYÉNI MEGYEI DÖNTŐ 2018/2019. tanév
versenykiírása
Berente, 2019. február 11. hétfő.
A verseny rendezője: BAZ - Megyei Sakkszövetség,
Berentei Sakk-kör SE.
A döntő helye és ideje:

Berente, Művelődési Ház, Bajcsy Zs. E. u. 1.
2019. február 11. (hétfő) 9.30 óra
Az igazolásokat 9.00 órakor lezárjuk.

Résztvevők:





Versenyszámok:
Korcsoportok:

Fővédnök:
Házigazda
Versenybíróság:

(Az élő pontos sakkozóknak (1-6 korcsoport) nincs területi döntő, csak
megyei!)
Az iskolák, vagy a területi DS tisztségviselők által, esetleg egyénileg benevezett élő
pontos sakkozók.
Minden versenyző csak saját korcsoportjában versenyezhet. Felversenyzés nincs.
A megyei döntőn, csak élő ponttal rendelkezők indulhatnak. (2018.szeptember 1i FIDE lista alapján standard-rapid-schnell)
Akinek a 2018. szeptember 1-i FIDE listán még nincs élője, az élő nélkülinek
számít, még akkor is, ha utána élőt szerez 2019. áprilisig. Így ők az amatőr egyéni
megyei körzeti (1-4 kcs.), majd onnan győztesként a megyei döntőben
szerepelhetnek. Az 5-6 kcs. élő nélküli sakkozóinak csak megyei döntőjük van,
2019.02.18-án.
I., II., III., IV, V, VI. korcsoport leány és fiú egyéni. (Élő pontos)
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. 2001-2002-ben 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.
Nagy László a Berentei Sakk-kör Elnöke.
Sólyom Sándor a Művelődési Ház igazgatója.
Galkó Tibor, Szabó László.

Igazoló bizottság:

Szabó László.

Lebonyolítás:

5-7 fordulós svájci rendszerben, 2 x 15 perc gondolkodási idővel! (rapid
szabályok)
Holtversenynél: Buchholz, Progresszív, TPR dönt.

Nevezés:

A Körzeti Diáksport Bizottságok titkárai, vagy az iskolák nevezik be a nyílt
megyei döntőre az élő pontos diákokat, 2019. február 08. 12.00 óráig.
A nevezést a galko1.freestart@indamail.hu vagy a galkotibor1@gmail.com
e-mail címre kell elküldeni. (név, iskola, születési év, korcsoportja, februári
rapid FIDE élője)
A számítógépes feldolgozás miatt a helyszínen semmilyen indokkal nem
fogadunk el nevezéseket.

Igazolás:
Szükséges:

A verseny helyszínén 8.00-9.00 óráig.
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, melyet csak a helyszínen,
készpénzben lehet befizetni! A befizetésről számlát adunk.
Határidő utáni nevezés +500 HUF költséggel jár.

Díjazás:

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

Egyéb:

A versenytermekben csak a versenyzők tartózkodhatnak.
Óvást, csak írásban, az iskola által hivatalosan megbízott személy tehet, forduló
után maximum 10 percig.
Élő pontos I-VI. korcsoportos országos sakk diákolimpia egyéni döntő
kiírása január végén várható, a chess.hu honlapon.
Időpontja: 2019. április 5-6.
Helye: Miskolc.
FIGYELEM: a megyei döntőkről csak az 1. helyezett jut tovább
korcsoportonként és nemenként.
Az 1. helyen lévő holtversenyeket egyértelműen el kell dönteni!
Az iskoláknak a regisztrált továbbjutó diákjait az MDSZ honlapján is be
kell neveznie a magasabb szintű bajnokságba. (Megyei, majd országos
döntőbe!)
Információ a fejlécben lévő elérhetőségeken: mobil – E-mail – honlap.
A nevezettek listája a chess-results.com honlapon napi frissítéssel 2019.02.01-től.

Miskolc, 2019. január 09.
Galkó Tibor
BAZ-M.-SSZ.főtitkár

