I. BAJNOKOK LIGÁJA
Online versenysorozat
A verseny szervezője:
Bajnok Sakkiskola Sportegyesület
A verseny célja:
A kialakult helyzetre való tekintettel online játéklehetőséget biztosítani a Bajnok Sakkiskola
növendékeinek, sakkbaráti kapcsolatok kialakítása és ápolása, az erőviszonyok folyamatos felmérése
és tehetségek felkutatása. A verseny felkészülési lehetőséget biztosít a Bajnok Sakkiskola tanulóinak a
nagyobb erőpróbákra.
Versenyforma:
7 fordulós svájci rendszerű verseny, ’A’ és ’B’ csoportban mely csoportokat a Bajnok Sakkiskola edzői
jelölik ki. Az A és B csoport tagjai közösen versenyeznek, de külön kerülnek kiértékelésre.
A verseny 2008. január 1. után születettek vehetnek részt! (U6, U8, U10, U12)
Játékidő: 2*15 perc mérkőzésenként
FIDE rapid szabályok szerint
Holtverseny eldöntése: Berger-Sonneborn-számítás
Versenynapok:
2020.12.13 - VASÁRNAP
2021.02.06 - SZOMBAT
2021.04.10 - SZOMBAT
Verseny lebonyolítása:
8:00 - 9:00
9:00
12:00

Csatlakozás a versenyhez
Első forduló kezdete
Várható befejezés (7 forduló esetén)

Az adott fordulóban minden partinak be kell fejeződnie, hogy elinduljon a következő játszma. Kérjük,
amennyiben végeztek a partival és nem indul a következő forduló, ne hagyják el a játék felületét, hiszen
bármikor indulhat a következő mérkőzés.
Jelentkezés menete:
1. Regisztráció elküldése online űrlapunk segítségével:
https://www.bajnoksakk.hu/versenyeink/#jelentkezes
2. A jelentkezés feldolgozását követően elektronikus számlát küldünk a megadott e-mail címre.
3. Számla rendezése (közleménybe kizárólag a számla sorszámát kell feltüntetni)
4. A számla rendezését követően e-mailben tájékoztatjuk a további lépésekről (sakkszerver
regisztráció, klubtagság regisztráció)
5. Az egyes versenynapok előtt 2 nappal tájékoztató e-mailt küldünk, amiben megtalálják a
verseny belépési linkjét.

Határidők:
2020. november 30. – Online regisztrációs űrlapunk kitöltésének és elküldésének határideje!!!
Jelentkezések feldolgozása után 2020. december 1-jén a számla kiküldésre kerül a megadott e-mail
címre.
2020. december 4. - Számla befizetésének határideje
A számla befizetése után 2020. december 5-én tájékoztató e-mailt küldünk a sakkszerverre történő
regisztrációról és a sakkszerveri klubtagság regisztrációjáról. Ezt a lépést mindössze egyszer kell
elvégezni, mely után minden online versenyünk gyorsan elérhetővé válik. (Akik 2020 tavaszán részt
vettek online versenyünk valamelyikén, azoknak a sakkszerveri regisztrációjuk és klubtagsági
regisztrációjuk már készen van.)
2020. december 9. – Sakkszerverre történő regisztráció és sakkszerveri klubtagság regisztráció
határideje, a kiküldött e-mail instrukciói alapján.
A verseny belépési linkjét 2 nappal a verseny kezdete előtt küldjük ki a megadott e-mail címre (első
játéknap esetén 2020. december 11-én).
A verseny helye:
Online sakkszerveren
A verseny díjazása:
Minden verseny végén csoportonként érem (1-3. helyezett).
A versenysorozat utolsó fordulója után összesítjük a versenyeken elért pontokat és az összesített
pontok alapján a csoportok legjobbját kupával jutalmazzuk. A versenysorozat végén különdíjak is
kiosztásra kerülnek.
Különdíjak: ’A’ csoport legjobb lány, ’B’ csoport legjobb lány, legfiatalabb játékos, ’A’ csoport
megyebajnokok, ’B’ csoport megyebajnokok. Magas nevezői létszám esetén egyéb különdíjak is
várhatóak.
Hozzájárulási díj a versenysorozat egészére:
3000 Ft/fő.
A nevezési díj az I. Bajnokok Ligája 3 játéknapjára szól és feljogosítja (de nem kötelezi) a versenyzőt
mindhárom versenyen való szereplésre. A nevezési díj befizetése a 2020. december 4-ig esedékes eszámla ellenében.
Kérdés esetén sakkedzőik és oktatóink szívesen állnak rendelkezésükre!
A változtatás jogát a szervezők fenntartják! A nevezéssel a szülők elfogadják, hogy a verseny végeredménye publikálásra
kerül. A regisztráció során megadott adatokat 3 évig kezelési és tárolja a Bajnok Sakkiskola Sportegyesület. Adataikat
biztonságosan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át. Jelentkezésével hozzájárul, hogy rendezvényeinkről, promócióinkról,
termékeinkről tájékoztatást küldjünk Önnek. Az online sakkplatformhoz kapcsolódó esetleges műszaki hibákért felelősséget
nem vállalunk. Az ott megadott személyes adatok kezelése és tárolása a platform üzemeltetőjének felelőssége.

Debrecen, 2020.11.20
Bajnok Sakkiskola Sportegyesület
www.bajnoksakk.hu

