A NÓGRÁD MEGYEI SAKK DIÁKOLIMPIA CSAPATDÖNTŐJÉNEK
VERSENYKIÍRÁSA ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS CSAPATOK
RÉSZÉRE
2018-2019
A BAJNOKSÁG CÉLJA: A megyei csapatbajnoki cím eldöntése, továbbjutás az országos döntőre.
IDŐPONT:

2019. február 09. (szombat)

HELYSZÍN:

Mocsáry Antal Általános Iskola és AMI
3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 70.

A BAJNOKSÁG RENDEZŐJE:
PROGRAM:

VERSENYSZÁMOK:

Nógrád Megyei Sakkszövetség, Mocsáry A. Ált. Isk. és AMI

9:00 – 09:30

Regisztráció

9:50

Megnyitó

10:00

Első forduló

14:30 – 15:00

Eredményhirdetés

Csapatbajnokság
I-II. kcs.

leány csapatok részére

3-3 táblán

alapfokú

I-II. kcs.

fiú csapatok részére

4-4 táblán

alapfokú

III-IV. kcs.

leány csapatok részére

3-3 táblán

alapfokú

III-IV. kcs.

fiú csapatok részére

4-4 táblán

alapfokú

V-VI. kcs.

leány csapatok részére

3-3 táblán

középfokú

V-VI. kcs.

fiú csapatok részére

4-4 táblán

középfokú

I. kcs.

2010-ben vagy utána születettek

II. kcs.

2008.01.01.-2009.12.31. között születettek

III. kcs.

2006.01.01.-2007.12.31. között születettek

IV. kcs.

2004.01.01.-2005.12.31. között születettek

V. kcs.

2002.01.01.-2003.12.31. között születettek

VI. kcs.

1999.01.01.-2001.12.31. között születettek

KORCSOPORTOK:

RÉSZTVEVŐK:

Nógrád megyei általános iskolák, középiskolák tanulói.

 A fiú csapatokban leányok játszhatnak, de fordítva nem.
 A csapatok tagjai lehetnek a korcsoport alsó határánál fiatalabb versenyzők is, amennyiben az
adott iskola tanulói. (Egy játékos egy iskolának csak egy csapatában szerepelhet).

 Az iskolák a megyei versenyeken több csapatot is indíthatnak az egyes versenyszámokban, de
külön erőlistával
 A részvételre vonatkozó itt nem részletezett kérdésekben az MDSZ érvényben lévő általános
szabályokban foglaltak az irányadók.
VERSENYBÍRÓ:

Rauch Ferenc országos versenybíró.

VERSENYFORMA:
Svájci vagy körmérkőzéses rendszer,15-15 perc,7 forduló, versenyóra
használattal, a FIDE rapid versenyeire vonatkozó szabályai szerint.
HELYEZÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSA:
Játszmapontok, egymás elleni eredmény, magasabb táblán szerzett pont.
DÍJAZÁS:

Nemenként és korcsoportonként 1-3 helyezett érem és oklevél.

NEVEZÉS:

2019.február 07-ig e-mailben, vagy a verseny helyszínén 09 óráig.
e-mail:mocsaryiskola@gmail.com
tel: 06-32-447-213

A nevezésnek tartalmaznia kell:
 tanuló neve
 helység és iskola nevét
 melyik korcsoportra nevez
NEVEZÉSI DÍJ:

500 Ft/fő (fiúk:2000 Ft/csapat, leányok:1500 Ft/csapat)

A továbbjutó csapatokat az országos döntőre az iskoláknak kell benevezni.
A versennyel kapcsolatban érdeklődni lehet: Csontosné Havran Éva:06-20-9244773.

Az egyéni megyei bajnokság időpontja: 2019. február 13. (szerda), Karancslapujtő.

Karancslapujtő, 2019. január 15.
Tódor Sándor
NMSSZ titkára

Farkas Attila
NMSSZ elnöke
Bertáné Lantos Ildikó
intézményvezető

Csontosné Havran
főszervező

Éva Vajda Albert
szervező

