Híd Kupa
Rapid egyéni sakkverseny kiírása, roma és nem roma, hátrányos helyzetűek számára
Célja:
Társadalmi cél:

Helye:
Ideje

A sakkjáték népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása, sakkbaráti kapcsolatok ápolása.
A roma és más hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatása a társadalomba való beilleszkedésük
megkönnyítése, a közös sakkverseny lehetőségének biztosításával. Ezzel adva lehetőséget a roma
és nem roma emberek közötti társadalmi, baráti, sporttársi kapcsolatok kialakítására.
További cél a különböző nemzetiségekhez tartozók együttélésének javítása, egymás kölcsönös
tiszteletének elősegítése.
Bodrogkeresztúr, Faluház, Kossuth u. 87.sz.
2021. augusztus 14 szombat.

A verseny kiírója:
Rendező:

LOGOSZ Logikai Játékok Országos Szervezete
Tokaji SE
Versenyigazgató:
Gurály László András

Résztvevők:

Elnök:
Főbíró:

Deli Károly
Galkó Tibor NA

Bodrogkeresztúr és a régió megyéinek amatőr és 1800 FIDE rapid Élő-pont alatti igazolt sakkozói. Nemre
és korra való tekintet nélkül, kisebbséghez, nemzetiséghez tartozók, hátrányos helyzetű terúleten élők
számára egyaránt elérhető, maximum 50 főig.

Nevezés:
Nevezési díj:
Nevezés tartalma:

Írásban, a galkotibor1@gmail.com e-mail címre, továbbá a 70 603 9296 mobil számra.
500 HUF/fő a hekyszínen a regisztráció alkalmával.
Név, egyesület, vagy település, születési év.

Lebonyolítás:
Holtversenynél:

7 fordulóban, 2 x 10 perc + 5 sec. tempóval, swiss Manager párosító programmal.
Buchholz, progresszív, TPR, majd sorsolás dönt.

Díjazás:

Az 1 - 3 helyezettek kupa, érem, oklevél díjazásban részesülnek.
Pénzdíjak:
1. hely:
15 000 HUF
2. hely:
10 000 HUF
3. hely:
5 000 HUF
A 4-10. helyezettek tárgyjutalmat nyernek.
Minden induló meleg ebédet kap.
A díjak átvételéhez adó és Taj kártya szükséges.

A verseny programja:

Regisztráció:
Megnyitó:
1- forduló:
Díjátadás:

08:00 - 9:30 óra között.
09:45 óra.
10:00 óra.
17:00 óra.

Az ebéd elfogyasztása a 4. forduló után várható.
A sakk az a sportág, amely egymás tiszteletére nevel, kifejezi az egyén önmegvalósítás lehetőségét.
A sportintegráció a romák és más hátrányos helyzetű emberek számára esélyt jelent a társadalomba való beilleszkedéshez,
a sikeres jövőkép kialakításához a sporton keresztül.
Végül, de nem utolsó sorban ezen a programon a roma és nem roma emberek közösen és hasznosan tölthetik el
szabadidejüket, elősegítve egymás jobb megismerését, elfogadását.

Információ:

Gurály László András elérhetőségén:

70 330 7688 mobil szám hívásával érhető el.

A változtatás jogát fenntartjuk!

Eger, 2021. július 21

Jó versenyzést és szép élményeket kívánnak a Rendezők

