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„Állandó gyakorlat kell a gondolkodáshoz; s az alkotáshoz még valami más is.”
(Márai Sándor)

"Tisztelettel gondolunk vissza nagyszerű tanárainkra, de hálát azok
iránt érzünk, akik megérintették a lelkünket." (Carl Gustav Jung)

Sakkozz velünk Nagykanizsán!

Nagykanizsa
2019. szeptember 14-15.

XXXI. BATTHYÁNY –KANIZSA KUPA
X. BAGONYAI ATTILA EMLÉKVERSENY
FIDE Rapid Nemzetközi Ifjúsági Sakk Egyéni és Csapatverseny
2019. évi versenykiírás
A verseny rendezői:
Városi Sakkszövetség Nagykanizsa
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram Sakk-klub
Batthyány Lajos Gimnázium

A verseny helye és ideje:
Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.
2019. szeptember 14-15.

Nevezési határidő: 2019. szeptember 08
A szálláshelyeink korlátozottak. 190 főt tudunk elhelyezni a kiírásban
szereplő szállásdíjért! A későn nevezők a város panzióiban érdeklődhetnek.
Kérjük, tartsák be a nevezési határidőt!
A verseny csoportbeosztása:
A-08-csoport
(08 éven aluli lányok és fiúk, (2011.01.01.)
B-10-csoport
(10 éven aluli lányok és fiúk, (2009.01.01.)
C-12-csoport
(12 éven aluli lányok és fiúk, (2007.01.01.)
D-14-csoport
(14 éven aluli lányok és fiúk, (2005.01.01.)
E-16-csoport
(16 éven aluli lányok és fiúk, (2003.01.01.)
F-18-csoport
(18 éven aluli lányok és fiúk, (2001.01.01.)
A csoportok hat mezőnyt alkotnak, és a mezőnyben elért eredmények alapján
történik a leány versenyzők helyezéseinek külön megállapítása.

A nevezés:
Kercsmarics József - 8800 Nagykanizsa, Nyírfa u. 13/2.
Tel.: 30/237-0965, e-mail: kercsmaricsj@freemail.hu
A gimnázium tel: 93/311-239, fax száma: 93/310-435

A verseny hivatalos programja:
1. nap

szeptember 14 .szombat
Beérkezés, regisztráció
Ünnepélyes megnyitó

8-00 - 9,30
10,00
10,30-11,30
11,40-12,40

(1.) Első forduló
(2.) Második forduló
Ebéd folyamatosan

12,00-13.30
14,00-15,00
15,10-16,10

(3.) Harmadik forduló
(4.) Negyedik forduló

16,20-17,20

(5.) Ötödik forduló

17,00-18,30

2. nap

Vacsora folyamatosan

szeptember 15 . vasárnap

7,30- 8,40
8,30- 9,30
9.40 –10,40
10,50- 11.50
11.45-13.00
12.30

Reggeli
(6.) Hatodik forduló
(7.) Hetedik forduló
(8.) Nyolcadik forduló
Ebéd folyamatosan
Eredményhirdetés

A versenykiírás változtatásának jogát a verseny kezdetéig fenntartjuk!

Egyéb tudnivalók:

A versenyen az érvényben lévő FIDE Rapid versenyszabályok meghatározóak.
Óvást a versenybíróságnál írásban kell tenni az adott forduló befejezésétől
számított 10 percen belül - 5.000 Ft egyidejű befizetésével. A versenybíróság
döntése ellen óvásnak helye nincs!

Költségek:
Étkezés (szeptember 14-i ebéddel kezdődően és szeptember 15-i ebéddel
bezárólag):
4.000 Ft
Nevezési díj az egyéni versenyen:
3.000 Ft
Szállás.
3.000 Ft
Ennek megfelelően:
összköltség a versenyzőknek:
10.000 Ft
összköltség a kísérőknek:
7.000 Ft +IFA
Étkezés tételesen:

Reggeli:
Ebéd
Vacsora

650 Ft/nap
1.250 Ft/nap
850 Ft/nap

Egyesület neve:…………………………………………………
Csapatvezető neve, címe, telefonszáma, email címe: ………………..
…………………………..................................................................
………………………………………………………………………..
A kísérők nevét, születési dátumát, lakcímét jelezzék a
szállásbejelentéshez. Megköszönjük, ha Önök készítik el a
szobabeosztást! Egy szobában 3 főt tudunk elhelyezni.
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….

Név

Szül
év, hó
nap

Korosztály
KOMIR
(A,B,C,D. értékszám
E,F)

FIDE

KOMIR

FIDE

értékszám

azonosító

azonosító

Szállás: 3.000 Ft/nap, az első 190 nevezőnek. Ezt követően magánszállásokat tudunk
ajánlani. A rendezők 190 vendéget tudnak fogadni a fenti áron nevezési sorrendben!
Nevezési díj: 3.000 Ft, nevezési határidő után 4.000 Ft
.
A csapatversenyre a nevezés:

3.000 Ft

Egy egyesület, iskola több csapattal is nevezhet. A második, harmadik stb.
csapat indítása ingyenes!
Kérhető kizárólag csak szállás, vagy bármilyen részétkezés, melyet az írásbeli
nevezéssel egyidejűleg kell jelezni (a Zala megyei versenyzők ebédigényét is).
Befizetés a helyszínen!
Egyéni nevezési díj összesen: ....... fő x 3.000 Ft = …..…… Ft

NEVEZÉSI LAP
(kitöltés után kérjük visszaküldeni)

A-B-C kategóriákból - kicsik csapatversenye

Csapat neve, névsora:

A rendezők elsődlegesen egyéni versenyt bonyolítanak le a swiss programmal!
Ezért előfordulhat, hogy azonos csapatban lévő csapattársak is összekerülnek. Ilyen
esetekben kérjük, haragjukat a program kifejlesztőire zúdítsák! De előtte esetleg
állítsák össze ügyesen a csapataikat, hiszen négy kategóriában is gondolkozhatnak!
A párosítás szabályossága kérésre ellenőrizhető! Háromfős csapatversenyeket
rendezünk! Csak három fő alkothat csapatot, nincs tartalék, a csapatok listáit a
verseny megkezdése előtt le kell adni.

1.
2.
3.
D-E-F kategóriákból - nagyok csapatversenye

Csapat neve, névsora:
1.
2.
3.

Csapatok összeállítása:

Csapatnevezés összesen: 3.000 Ft (több csapattal is!)

I. kicsiknek: A-B-C kategóriából összeállítva
II. . nagyoknak: D-E-F kategóriákból összeállítva az alábbiak szerint
1.
2.
3.
4.

Szállásigény:
szombat:

………… fő

x

3.000 Ft = ……… Ft

Három különböző csoportban szereplő fiú.
Kettő eltérő csoportban induló fiú és egy lány bárhol játszhat.
Egy fiú és két leány tetszőleges csoportban indulhat
Három leány tetszőleges (akár mind a három ugyanabban) csoportban

Helyezések eldöntése:
Szállás összesen: ………………..… Ft
Étkezés:
szombat ebéd: ………… fő
szombat vacsora: ………… fő
vasárnap reggeli: ………… fő
vasárnap ebéd: ………… fő

x
x
x
x

1.250 Ft = ……… Ft
850 Ft = ……… Ft
650 Ft = ……… Ft
1.250 Ft = ……… Ft

Étkezés összesen: : ………………..… Ft

Mindösszesen: (nevezések, szállás, étkezés) ………………………. Ft
A verseny lebonyolítása:
A verseny nyolcfordulós svájci rendszerben kerül megrendezésre egyéni
versenyként.
A játékidő 25 - 25 perc + 5mp / lépés
Csapatverseny:

A verseny során a legtöbb pontot szerző lány és fiúversenyző a győztes.
Pontegyenlőség esetén egyéni és csapatversenyeken egyaránt:
a) mezőnyérték
b) progresszív érték, c) Berger-Sonneborg számítási érték, d) performans (TPR)
érték, e) egymás elleni eredmény (csak egyéni értékelésnél), f) módosított
mezőnyérték.

Díjazás:
Egyéni verseny: A, B, C, D, E, F leány és fiú csoportokban,
(összesen tizenkét kategóriában) I - III. helyezettek: serleg, érem, oklevél és
értékes tárgydíj, IV - VI. helyezettek: oklevél )
Csapatverseny: I-III. helyezettek: serleg, érem és oklevél, IV-VI. helyezettek:
oklevél.

