#maradjotthon
2020. március 25.-április 29.
Rendező: Magyar Sakkszövetség, polychess.hu, hunsakk.hu
A verseny helyszíne: chess.com sakkszerver
Fővédnök: Szabó László, a Magyar Sakkszövetség elnöke
Zsűri: GM Papp Gábor elnök, GM Horváth Csaba, GM Kállai Gábor
Versenybíró: Szabó Zsolt FA, info: 70/380 6882, info@hunsakk.hu
Szervezők: Schäffer Mónika (FB Sakkszülők csoport, polychess.hu), Terbe Zsuzsanna FIDE-mester (polychess.hu)
A verseny honlapja: http://verseny.hunsakk.hu/szimultan/-maradjotthon.html
Résztvevők: chess.com sakkszerveren regisztrált és “maradjotthon” klubtag
játékosok

A versenyek időpontjai:
március 25., szerda
március 29., vasárnap
április 5., vasárnap
április 8., szerda
április 19., vasárnap
április 22., szerda
április 29., szerda.

április 1., szerda
április 15., szerda
április 26., vasárnap

Kezdések egységesen 18:00 órakor!
#maradjotthon OPEN

Részvétel: értékszám és életkor korlát nélkül.
Lebonyolítás: 11 fordulós, svájci rendszerű verseny, 3 min+2 sec játékidővel.
Díjkategóriák: 10-12-14-16-18 éven aluli fiúk és lányok, 2200-2000-18001600-1400-1200 alatti és FIDE-standard értékszámmal nem rendelkező játékosok, a 2020/03/01-i FIDE lista alapján. Díjhalmozás lehetséges!

#maradjotthon U1600 GPX

Résztvevők: a 2020/03/01-i FIDE-standard listán 1600 értékszám alatti vagy

értékszám nélküli játékosok. A szerveren 1800 chess.com villám rating nevezési értékszám határ beállítva!
Lebonyolítás: 7 fordulós, svájci rendszerű verseny, 2x7 perc játékidővel.
Díjkategóriák: 8-10-12-14-16-18 éven aluli fiúk és lányok, 1600-1400-1200
alatti és értékszám nélküli játékosok, a 2020/03/01 FIDE lista alapján. Díjhalmozás lehetséges!

Egyéb tudnivalók:

GPX-pontverseny: A GPX-versenysorozat 10 versenyből áll, a végeredményt

a "7 legtöbb pontot szerzett verseny" pontjainak összege határozza meg. A
GPX-pontversenyben csak HUN jelzésű vagy magyar állampolgárok vehetnek
részt.
Díjak: tárgyjutalom, érem, oklevél stb.

GPX-pontozás:

- pl. 100 fős verseny esetén az első helyezett 100 pontot, az utolsó 1 pontot
kap. Az első 10 helyezett játékos 50-40-30-20-16-12-9-6-4-2 bónuszpontot kap.
Összetett pontegyenlőség esetén a magasabb szerzett pont dönt.
- Pontot csak az a játékos kap, aki az adott verseny utolsó fordulójában is
játszott, nem lépett ki a versenyből.

chess.com:

- A versenyekre 17:00-tól lehet regisztrálni, 15 db lejátszott értékszámos villám
(3-10 perces) játszma megléte szükséges.
- A forduló 10 másodperccel az előző forduló befejezése után kezdődik.
- Előfizetéssel nem rendelkező játékosok egyszerre csak 1 versenyre regisztrálhatnak.
- a versenyeket “figyeli” a chess.com szerver “Anti-cheat” szoftvere.
A versenykiírás megváltoztatásának jogát a verseny kezdetéig fenntartjuk!

