GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
2018/2019. ÉVI II. OSZTÁLYÚ SAKKCSAPAT
BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA
A verseny célja: Az erőviszonyok felmérése, a 2018/2019. évi csapatbajnoki cím eldöntése, játéklehetőség biztosítása. A bajnokság lehetőséget kíván nyújtani FIDE-értékszám szerzésére és
változtatására.
A verseny rendezője és versenybírósága: Győr-Moson-Sopron megyei Sakkszövetség
(9021 Győr, Teleki u. 46.), versenybíróság: dr. Papp Gábor, FM Ézsöl Miklós, Szabó Zsolt.
Elérhetőségek: info@hunsakk.hu, 70/3806882,
A verseny résztevői: A Magyar Sakkszövetséggel tagsági viszonyban álló sportszervezetek
csapatai. A bajnokság FIDE-értékszámszerző verseny, a 2018. október 1-i FIDE-lista alapján
1900 alatti értékszámú, érvényes versenyengedéllyel rendelkező játékosok vagy vendégjátékosok vehetnek részt!
Az M2 bajnoki osztályból nincs feljutás, sem kiesés, így ez nem része a Nemzeti Csapatbajnoki rendszernek.
A verseny rendszere: 4 fős csapatbajnokság, körmérkőzéses rendszerben.
Csapatok létszáma, összetétele: 4 fő, az erősorrendre maximum 8 fő vehető fel. Az erősorrend íven alacsonyabb FIDE értékszámú versenyző csak akkor előzhet meg magasabb értékszámút, ha kettejük között az értékszám különbség a 2018.10.02-i erősorrenden nem haladja
meg a 100-at. Az értékszámmal nem rendelkező játékosokat („nulla értékszámosokat), az
1000 FIDE értékszám alatti versenyzők után sorolhatók be, a 100-es szabály mellőzésével. Erősorrendek leadása 2018. október 2., email útján.
A mérkőzések helye és ideje: A mérkőzések egy helyen kerülnek megrendezésre.

A fordulók időpontjai és helyszínei:
1-2. forduló
2018. október 6.
3-4. forduló
2018. december 8.
5-6. forduló
2019. január 12.
7-8. forduló
2019. február 9.
9-10. forduló 2019. március 30.

Levél
Sopron
Pannonhalma
Jánossomorja
Lövő

A helyezések megállapítása: játszmapontok összege határozza meg. (büntetőpontokkal
csökkentett) Pontegyenlőség esetén: egymás elleni eredmény, a mérkőzések során elért
csapatgyőzelmi pontszámítás (győzelem 3 pont, döntetlen 1 pont, vereség 0 pont), BergerSonneborn értékelés dönt.
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Díjazás: A I-III. helyezést elért csapat tagjai érmet és serleget kap. Egyéni értékelések: legjobb pontszerző (pontegyenlőség esetén TPR dönt).További kategóriák TPR alapján, akik a
mérkőzések kétharmadán részt vesznek: legjobb teljesítmény, legjobb hölgy és 60 éven felüli
játékos, legjobb 20-15-12-10 éven aluli játékos és a legjobb 1600-1400-1200 értékszám alatti
játékos.Díjazás: érem, oklevél.
Költségek: A rendezési (előkészítési) költségeket a Győr-Moson-Sopron Megyei Sakkszövetség
viseli. Minden egyéb költség a résztvevő csapatokat és játékosokat terheli.
Nevezés határidő: 2018. szeptember 15., e-mail útján (info@hunsakk.hu).
Nevezési díj: 8000 Ft/csapat. A nevezési díjak ÁTUTALÁSSAL, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Sakkszövetség számlájára, Számlaszám: 10103379-05951926-00000009 fizetendők, a közlemény rovatban SAKK megjegyzéssel!!
A bajnokság honlapja: http://verseny.hunsakk.hu/megye/megye-2-7.html
Játékidő:2x60 perc + 30 másodperc késleltetés lépésenként. A mérkőzések kezdete a

kitűzött versenynapokon 10:00 és 14:00 óra.

Késések, kontumálások: Ha egy versenyző 30 percnél többet késik, a játszmát a versenybíró
befejezettnek nyilvánítja, és a pontot a jelenlévő játékos kapja. Ha mindkét versenyző több mint
30 percet késik, akkor mindkettőt vesztesnek nyilvánítják.
Minimális leülési létszám 3 fő, ez esetben a 4. táblát lehet üresen hagyni. Egy csapattól egy
évadban bekövetkezett másodszori és minden további kontumáltan vesztett játszma esetén 1
büntetőpontot kell levonnia csapat elért pontjaiból. Két alkalommal történő „ki nem állás”
esetén az adott csapat a bajnokságból az addigi eredményei törlésével kizárásra kerül.
A fentiekben nem szabályozott kérdésekben Sakkjáték Versenyszabályzata, a Versenybíróság döntései, illetve az Elnökség határozatai az irányadók.

Győr, 2018. augusztus 15.

Győr-Moson-Sopron Megyei Sakkszövetség
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