BAJNOK KUPA
- A tavasz királyai és királynői –

HATVAN, 2020.03.29

A verseny szervezője:
Bajnok Sakkiskola Sportegyesület
A verseny célja:
Játéklehetőséget biztosítani a Bajnok Sakkiskola növendékeinek, sakkbaráti kapcsolatok kialakítása és
ápolása, az erőviszonyok folyamatos felmérése egyesületünk növendékei között. A verseny felkészülési
lehetőséget biztosít a Bajnok Sakkiskola tanulóinak a nagyobb erőpróbákra úgy, hogy viszonylag
homogénebb tudásszintű csoportokban versenyezhetnek a gyerekek, megóvva őket a színvonaltalan
játszmáktól és a nagyobb kudarcélménytől.
A verseny jellege:
Minden csoportban meghívásos körverseny, mely csoportokat a Bajnok Sakkiskola edzői jelölik ki. A
versenyre azon óvodás és iskolás gyerekek kapnak meghívást, akik már ismerik és magabiztosan
alkalmazzák a sakk szabályait. (Mivel óvodások is összemérik tudásukat, ezért az óvodás csoportokban
bizonyos szabályokat rugalmasan fogunk kezelni. Ha például egy ovis nebuló még nem tud mattot adni,
attól még nyugodtan nevezhet a versenyre. Óvodások közül annak ajánljuk a versenyt, aki minimális
tévesztéssel, magabiztosan lép a figurákkal, ismeri azok menetmódját, illetve ismeri a sakkadás
fogalmát és kisebb tévesztésektől eltekintve nem hagyja sakkban a királyát, illetve nem lép vele
sakkba.) Minden csoportban szimpla fordulós körverseny lesz, azaz mindenki játszik mindenkivel egy
mérkőzést. A csoportok mérete minimum 6, maximum 8 fő. A csoportok beosztásakor tökéletes
esélyegyenlőséget nem tudunk biztosítani, legjobb belátásunk szerint úgy alakítjuk ki a csoportokat,
hogy az a gyerekek fejlődését leginkább szolgálja. A versenykiírást átvevő gyerekek akkor válnak
résztvevőkké, ha elküldik nevezésüket, óvodás esetén az ovi@bajnoksakk.hu, iskolások esetén pedig
a suli@bajnoksakk.hu e-mail címre és befizetési határidőig rendezik nevezési díjukat a Bajnok
Sakkiskola edzőinél. Az előzetes díjfizetés a körverseny jellege miatt szükséges, visszalépés csak
komoly indokkal lehetséges, kérjük, ezt minden jelentkező tartsa tiszteletben!
Versenyforma:
Minimum 5, maximum 7 forduló lehetséges.
Játékidő: 2*15 perc mérkőzésenként
FIDE rapid szabályok szerint, a helyszínen ismertetett formában.
Holtverseny eldöntése: 1. egymás elleni eredmény; 2. legerősebb három ellenfél ellen szerzett
pontok; 3. több győztes játszma
A verseny ideje:
2020.03.29 (vasárnap)
Helyszíni bejelentkezés: 8:15-8:30-ig, a regisztrációs asztalnál. A versenyre késedelmes érkezést nem
tudunk elfogadni! Kezdés: 9:00 (Megnyitó: 8:45).

A verseny helye:
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza
fejedelem u. 2.)
A verseny díjazása:
Csoportonként érem (1-3. helyezett).
Főbíró: Farkas Ádám; Segédbírók: Merk Attila Csaba, Inges Zénó, Szederkényi Gergely
Nevezési díj:
2500 Ft/fő.
A befizetés az edzőknél 2020. március 26. (csütörtök) 17:00-ig lehetséges.
Javasoljuk, hogy a nevezési díjat a szakkör/sakkedzés végén rendezzék, vagy lezárt borítékban küldjék
be a gyerekekkel valamelyik foglalkozásunkra.
Nevezés módja:
-

Óvodásoknak:
Iskolásoknak:

ovi@bajnoksakk.hu
suli@bajnoksakk.hu

A nevezési díj befizetése a nevezési határidőig a Bajnok Sakkiskola edzőinél esedékes.
A nevezéskor meg kell adni az alábbi adatokat: név, születési idő, szülő telefonszáma és e-mail címe,
oktatási intézmény neve.
Nevezési határidő:
2020. március 26. (csütörtök) 17:00 e-mailben.
A nevezési díjakat 2020. március 26. (csütörtök) 17:00-ig rendezni kell a sakkoktatónál!
Érdeklődni lehet:
Merk Attila Csaba

30/564-7822

A változtatás jogát a szervezők fenntartják!
A nevezéssel a szülők elfogadják, hogy a versenyen fényképek és videók készülnek, amelyek felkerülhetnek egyesületünk
honlapjára és közösségi oldalakra valamint marketingcélú tevékenységekre is felhasználhatja a Bajnok SE. A verseny
végeredménye is publikálásra kerül. A gyermekek felügyeletéért a rendezők felelősséget nem vállalnak, a felügyeletet a
kísérőknek kell ellátni.

Hatvan, 2020. március 2.
Bajnok Sakkiskola Sportegyesület

