XXII. GORDOS REZSŐ SAKK EMLÉKVERSENY
ÉS MEGYEI EGYÉNI DIÁKOLIMPIA
A verseny célja:
- Gordos Rezső iskolaigazgató és sakk-pedagógus emlékének megőrzése,
- a sakk népszerűsítése,
- sportbaráti kapcsolatok ápolása, létrehozása,
- ez a verseny egyben Megyei Diákolimpia
- egyéni versenylehetőség biztosítása megyénk diákjai részére, a korcsoportok
győztesei jogot szereznek az országos diákolimpiai részvételre
- versenyzői kategóriában is csak az első helyezett jogosult az országos döntőn való
részvételre.
A VERSENY IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE:
2019. február 13. szerda 9 óra
Mocsáry Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Karancslapujtő, Rákóczi út 70.
A verseny lebonyolítása, résztvevők
A versenyt Nógrád megyei általános és középiskolás korú diákok részére (külön fiúknak és
lányoknak) amatőr és versenyzői kategóriában rendezzük meg:
Általános iskolások esetében:
I.
II.
III.
IV.

korcsoport (2010-ben, vagy utána születettek)
korcsoport (2008.01.01. – 2009.12.31. között születettek)
korcsoport (2006.01.01. – 2007.12.31. között születettek)
korcsoport (2004.01.01. – 2005.12.31. között születettek)*

Középiskolások esetében:
V. 2002.01.01. – 2003.12.31. között születettek
VI. 1999.01.01. -2001.12.31 között születettek
Amatőr kategóriában indulhatnak azok a tanulók, akik 2018. szeptember 1-én nem
rendelkeznek FIDE értékszámmal.
Akik 2018. szeptember 1-én FIDE-listán FIDE értékszámmal rendelkeznek, az ún.
„versenyzői” kategóriában kötelesek indulni.
Az egyéni versenyeken minden tanuló a saját korcsoportjában versenyezhet, úgynevezett:
„felversenyeztetés” nem lehetséges.
A 7 fordulós svájci rendszerű versenyen a játékidő 2 X 15 perc a FIDE rapid szabályai szerint.

A helyezések megállapítása:
Korcsoportonként az egyéniben szerzett pontok összege alapján, ahol pontegyenlőség esetén
elsősorban a Buchholz-értékelés, másodsorban a Berger-Sonnenborn érték, harmadsorban a
progressive érték, negyedsorban a teljesítménymutató-számítás (TPR) dönt. Ha mindegyik
azonos, akkor sorsolás dönt.
Csapatban a vándorkupáért iskolánként és korcsoportonként a legjobb 3 - 3 helyezett által
szerzett pontokat összegezzük az egyéni verseny alapján. (Azonos pontösszeg esetén: a
szerzett 1. helyek száma dönt.)
Díjazás:
- csoportonként oklevél, érem, kupa és tárgyjutalom az 1. helyezettek részére
- csoportonként oklevél, érem, és tárgyjutalom az 2-3. helyezettek részére
- csoportonként oklevél a 4-6. helyezettek részére
A győztes csapat 1 évre elnyeri a vándorkupát.
NEVEZÉS:
- Előzetesen írásban, e-mailben az iskola címére február 11-ig:
o Mocsáry Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 70.
o e-mail: mocsaryiskola@gmail.com
- Kérjük feltüntetni a versenyzők nevét, születési dátumát (év, hó, nap),
korcsoportját, iskoláját.
- Helyszíni nevezés is lehetséges a verseny napján reggel 8 órától - 8 óra 45 percig.
- Nevezési díj: 500 Ft/fő
A jelentkezések időbeni regisztrálása, és a verseny pontos kezdése érdekében kérjük a
nevezési határidő betartását.
A szervezés, rendezés költségeit a szervezők viselik. Az egyéb költségek a résztvevő
játékosokat terheli.
Egyéb információ:
Csapat Diákolimpia Országos döntője:2019.03. 22-24. Szombathely
Egyéni Diákolimpia Országos döntője:2019.04. 05-07. Miskolc
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT EMLÉKVERSENYÜNKÖN!
Karancslapujtő, 2019. január 15.
A verseny rendezősége nevében:
Bertáné Lantos Ildikó
intézményvezető

Csontosné Havran Éva
szervező

Vajda Albert
szervező

