
Előzetes versenykiírás 

Lauder Iskola, ahol a tanulás természetes tevékenység és örömforrás, ahol biztonságban érezheted magad, 
értékelik munkádat, a tisztességet, a teljesítményed. 

 

Budapest, 2014. május 1. 

Lauder 2014. tavaszi sakkfesztivál 
A verseny időpontja: 2014. május 1. 10 órától kb. 15,30-ig. 

A verseny helyszíne: Lauder Javne Iskola 1121 Budapest, Budakeszi út 48. 

Versenyszervező: Nádasi Balázs 

Főbíró: Fehér Gyula 

Versenybírók: Balla Attila, Bernei András, Pető Kristóf, Szép János, Szondi György 

Korcsoportok: 

A) 2007.01.01. után született fiúk és lányok 
B) 2005.01.01. után született fiúk és lányok 
C) 2003.01.01. után született fiúk és lányok 
D) 2001.01.01. után született fiúk és lányok 

E) 1999.01.01. után született fiúk és lányok 
K) Kísérőverseny, 1995.01.01. után 
születettek részére, illetve a versenyen részt 
vevők szülői és edzői számára. 

Az A–B korcsoportok összevonása valószínű, de ugyanúgy külön lesznek értékelve, ahogy az 
azonos mezőnyben együtt játszó fiúk és lányok; vagyis összesen 10+1 korcsoport. 

Lebonyolítás: 7 fordulós svájci rendszer; 15-15 perc órahasználattal, a FIDE rapid szabályai szerint. 

Holtversenyek eldöntése: Buchholz-számítás, progresszív mezőnyérték, Berger-számítás. 

Díjazás: A korcsoportok első helyezettjei plakett vagy kupa, első három helyezettjei 
érem-, első hat helyezettjei oklevéldíjazásban részesülnek. A versenyen 
tárgydíjak is kiosztásra kerülnek, minden résztvevő kap valamit. 

Nevezés: A sakknevezes@lauder.hu internetes postafiókcímen. A levélszerver a nem 
biztonságosnak ítélt címről jövő leveleket visszadobja. Minden nevezésről 
visszaigazolást küldünk, ha ez elmaradt, az azt jelenti, a nevezés nem érkezett meg. 

Nevezési díj: A verseny előtt egy héttel megérkezően 1500 Ft, utána 2000 Ft, a verseny 
helyszínén: 2500 Ft. Kérjük, hogy az előzetesen nevezők legkésőbb 9,45-ig, a 
helyszíni nevezők legkésőbb 9,30-ig jelenjenek meg, egyéb esetben 
lehetséges, hogy csak utólag (vagy egyáltalán nem) lesznek bepárosítva. 
Nevezési díjkedvezmény: egyazon iskolából vagy egyesületből legalább 10 fő 
esetén 200 Ft, XII. kerületi iskola színeiben jelentkező gyerek számára a 
nevezési díj 1000 Ft. 

 Egyéb: Minden résztvevő kap üdítő- és szendvicsjegyet. A versenynap előtti este 20 
órakor elkészül az első forduló párosítása, az új jelentkezőket a nem 
megjelenő előzetes nevezők helyére vesszük be. Ha egy eredmény véletlenül 
rosszul lesz rögzítve, kizárólag a következő forduló végéig van lehetőség 
reklamációra. Új párosítást csak az utolsó fordulóra készítünk, viszont az után 
már nincs lehetőség eredményreklamációra. Ha valaki előzetesen nevez, de 
nem tud megjelenni, és erről a szervezőket nem tájékoztatja, a következő 
versenyen kedvezményekre nem lesz jogosult, a helyszíni nevezési díjat lesz 
köteles fizetni. A játéktér zárt, oda csak játékos mehet be. Barátságos parti és 
elemzés tilos! A verseny helyszínén zsűrit választunk, ahol óvni lehet, 5 000 
forint óvási díj ellenében, amit csak megalapozott óvás esetén fizetünk vissza. 
Felversenyzés egyéni kérelmek és korábbi eredmények alapján lehetséges. 
Az ebédlőbe vallási okokból ételt, italt bevinni tilos. 
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