
Célja: Játéklehetőség biztosítása az igazolt és igazolással nem rendelkező sakkozók számára.

Bodrogkeresztúr és Tokaj-hegyalja, továbbá a sportág népszerűsítése.
Lehetőség megteremtése, egy 24 órás gyors versenyre való igény felmérésére.

Sakkbaráti kapcsolatok további elmélyítése-

Rendezője: Bodrogkeresztúrért Sportgyesület.

Fővédnök: Rozgonyi István polgármester - Bodrogkeresztúr.

Szervező: Gurály László  András elnök - Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Sakkszövetség.

Információ: tokaji.se@gmail.com 70 - 330 7688 mobil.

Versenybíró: Galkó Tibor országos versenybíró.

Helye: Faluház -  Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 87.

Ideje: 2021. szeptember 11. szombat, 09:00 - 16:00 óra között.

Lebonyolítás: FIDE svájci, vagy 24 órás "patkó" rendszerben, az indulók számától föggően.

20 fordulóban  2 x 5 perc tempóval. Helyszíni regisztráció 8:00 - 8:45 óra között.

A versenyen igazolással nem rendelkezők is indulhatnak, FIDE gyors értékszámot nem módosit.

1. forduló 9:00 órakor.  Díjátadás 15:45 órakor.

Holtverseny: Egyenlő szerzett pont esetén: Buchholz, progesszív, TPR, sorsolás dönt.

Nevezés: Írásban, Galkó Tibor e-mail címére: galkotibor1@gmail.com     

Tartalma: név, club (vagy lakhely), születési év. 

Nevezési határidő:

Helyszíni nevezés technikai problémák miatt, csak igen korlátozott számban lehetséges.

Nevezési díj: nincs.

Díjazás: Minden induló érmet és minőségi ajándék csomagot kap. 
Kupa díjazásban részesül: az 1 - 3 helyezett, 

a legjobb női, 60 év feletti, 18 - 14 - 10 éves és alatti,

a legjobb 2200 - 2000 - 1800 - 1400 Élő pont alatti,

a legjobb Élő pont nélküli.

Továbbá a Bajnok: nettó 15 000 HUF pénz díjazásban részesül.
A 2 - 5. helyezett értékes tárgy díjat nyer.

Egyéb: Minden induló ebédet kap!

A nevezők listája a chess-results.com honlapon, állandó frissítéssel megtekinthető.
A változtatás jogát a Rendezők fenntartják!

Sok sikert és kellemes időtöltést Bodrogkeresztúron!
Bodrogkeresztúr, 2021. augusztus 29.

II. Kopasz - hegyi Sportrendezvény

a Rendezők

Gyors egyéni sakkverseny

 2021. szeptember 09. csütörtök 15:00 óra.

A versenyen az első 80 fő nevező indulása garantált!

A díjazás és vendéglátás mértéke, független az indulók számától!
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