Városi Sakk Diákolimpia
versenykiírása (értékszám nélküli egyéni és csapat)
A verseny célja:
Eldönteni a 2018-2019-as tanév Miskolc Város diákolimpiai
helyezettjeit sakk sportágban (az 1-3 helyezettek jogosultak a megyei
döntőn részt venni) a FIDE értékszám nélküli (2018. szeptemberi lista
alapján) diákok körében (egyéni) és az iskolák sakk-csapatainak
(értékszámosok
is)
sorrendjét
megállapítani
(csak
olyan
korcsoportokban, amelyekben háromnál több csapat nevez(!)). További
cél a sakk sportág népszerűsítése és a sakkbarátság elmélyítése.
A verseny helyszíne:
Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Miskolc,
Mádai Lajos u.2.
A verseny időpontja:
2019.január 26. szombat (az egyéni 9 óra, a csapat kb.14 óra)
Lebonyolítás:
15-15 perces gondolkodási idő mellett svájci rendszerű (bucholz,
berger), vagy körmérkőzéses formában a csoportok létszámától függően.
Korcsoportok:
Egyéni:
1-es korcsoport
2-es korcsoport
3-as korcsoport
4-es korcsoport
Csapat:
1-2-es korcsoport
3-4-es korcsoport

2010-ben és később született tanulók,
2008-2009-ben született tanulók,
2006-2007- ben született tanulók,
2004-2005- ben született tanulók.
2008 után született tanulók
2004 után született tanulók

A fiú csapatok 4 főből álljanak, a lány csapatok 3 főből. Lány játszhat a
fiú csapatban. Csapatban az alacsonyabb korcsoportú tanulók magasabb
korcsportú csapatban történő felversenyeztetése lehetséges. Amelyik

csoportban három, vagy annál kevesebb csapat nevez, ott nem lesz
verseny, hanem automatikusan továbbjutnak a megyei döntőre.
Nevezés:
Nevezni írásban a zambo.zoltan@dvtk.eu email címen lehet. A
nevezést egy napon belül visszaigazolásra kerül.
Határidő: 2019. január 24. 24 óra. Nevezési díj 1500 ft/fő és 2000
ft/csapat (a helyszínen nevezők kétszeres díjat fizetnek) amit a versenyre
történő regisztrációkor kell fizetni (a verseny napján 7.45-től 8.30ig).
Minden iskola tetszőleges számú diákkal, és csapattal vehet részt.
Díjazás:
Egyéniben a bajnok kupát, az 1-3 helyezett érmet, az 1-6 helyezett
oklevelet kap.
Csapatban a bajnok iskola kupát, az 1-3 helyezett csapatok tagjai érmet,
az 1-6 helyezett csapatok oklevelet kapnak.
A verseny főbírája Kovács Tamás. A többi versenybíró a helyszínen
lesz ismertetve.
Rendező:
DVTK Sakkakadémia
Információs vonal:
Zámbó Zoltán István +36705295693
A változtatás jogát fenntartjuk!
JÓ JÁTÉKOT ÉS JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK MINDENKINEK

