
Általános cél:

Sakkszakmai cél:
„B” csoportban: sakkozó utánpótlás versenylehetősége, ill. játéklehetőség minden sakkot szeretőnek.

Társadalmi cél:

Helye: Edelény, Művelődési Ház, Borsodi u. 9.sz.

Ideje 2022. július 23 szombat.

A verseny kiírója: LOGOSZ Logikai Játékok Országos Szervezete Elnök: Deli Károly

Rendező: Edelényi Városi SE. Főbíró: Galkó Tibor NA

Résztvevők: "A" csoportban 2000 FIDE Élő - pont alatti igazolt sakkozók számára. (FIDE rapid Élő - pont szerezhető.)

"B" csoportban 1400 FIDE Élő - pont alatti igazolt és  akár nem igazolt, amatőröknek. (Amatőr verseny.)

Edelény és a régió megyéiben élő, hátrányos helyzetű sakkozók, kisebbségiek, nemzetiségiek részére.

Nevezés: Írásban, a e-mail címre, továbbá a 70 603 9296 mobil számra.

Nevezési díj: "A" csoportban: 2 000 HUF/fő, "B" csoportban 1 000 HUF/fő a helyszínen a regisztráció alkalmával.

Nevezés tartalma: Név, csoport neve, egyesület, (vagy "B" csoportban település) születési év.

Lebonyolítás: 7 fordulóban, 2 x 10 perc + 5 sec. tempóval, swiss Manager párosító programmal.

Holtversenynél: Buchholz, progresszív, TPR, majd sorsolás dönt.

Díjazás:
Pénzdíjak: 1. hely: 30 000 HUF 1. hely: 15 000 HUF

2. hely: 20 000 HUF 2. hely: 10 000 HUF

3. hely: 10 000 HUF 3. hely: 5 000 HUF

Az 1 - 3 helyezettek  érem, oklevél, a Bajnok mindkét csoportban, kupa díjazásban részesülnek.

A 4-6. helyezettek és a legjobb női, szenior, ifi sakkozók, mindkét csoportban tárgyjutalmat nyernek.

A nevezési díj, meleg ebédet tartalmaz.

A verseny programja: Regisztráció: 08:00 - 9:30 óra között.

Megnyitó: 09:45 óra.

1- forduló: 10:00 óra.

Díjátadás: 17:00 óra.

Várakozási idő 10 perc. Az óvási paraméterek a megnyitó keretében lesznek ismertetve.

Az ebéd elfogyasztása a 4. forduló után várható.

Információ: Deli Károly elérhetőségén: 30 616 1661 mobil szám hívásával érhető el.

Eger, 2022. június 11. Jó versenyzést és szép élményeket kívánnak a Rendezők

"B" csoport

A változtatás jogát fenntartjuk!

II. Híd Kupa
Rapid egyéni sakkverseny kiírása, roma és nem roma, hátrányos helyzetűek számára

A sakkjáték népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása, sakkbaráti kapcsolatok ápolása.

„A” csoportban: játéklehetőség biztosítása, FIDE értékszám szerzés lehetősége.

A roma és egyéb hátrányos helyzetű, továbbá látás-, hallás-, mozgássérült emberek felzárkóztatása,

 társadalmi, baráti, sporttársi kapcsolatok kialakítására és a szabadidő közös és hasznos eltöltésére.

A sportintegráció lehetőséget ad a romák és egyéb, fogyatékossággal élő emberek közötti

A sakk az a sportág, amely egymás tiszteletére nevel, kifejezi az egyén önmegvalósítás lehetőségét.

társadalomba való beilleszkedésük megkönnyítése a közös sakkverseny lehetőségének biztosításával.

Ezzel is lehetőséget adva a romák és egyéb, hátrányossággal élő emberek közötti társadalmi, baráti

sporttársi kapcsolatok kialakítására.

galkotibor1@gmail.com  

"A" csoport

mailto:galkotibor1@gmail.com

