XVII. kerületi egyéni és csapat sakkversenyek
A Budapesti Diák Sakkolimpia kerületi elődöntői
A verseny célja:
A sportág népszerűsítése az oktatási intézményekben.
A Kerület Bajnoka cím eldöntése korcsoportonként.
A verseny rendezői: Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Iskola
Podmaniczky János Evangélikus Általános Iskola és Óvoda
Sárkány DSE sakk szakosztálya
A versenyek ideje: 2017. február 3. (egyéni) és február 9. (csapat), 14,30-től kb. 18,00-ig
A versenyek helyszíne: egyéni: Újlak u. Ált. Isk. 1173 Bp. Újlak u. 110.
csapat: Podmaniczky János Ev. Ált. Isk. 1173. Bp. Ferihegyi út 115.
Résztvevők:
A kerület alapfokú oktatási-nevelési intézményeibe járó tanulók. Azok, akik a
2016. szeptemberi értékszámlistán mint értékszámos versenyzők felkerültek,
csak a csapatversenyen vehetnek részt, kerületi verseny nélkül ők egyből az
élős egyéni budapesti versenyre kell nevezzenek!
Korcsoportok:
Egyéni:
Csapat:
1) 2008. 01. 01. után születettek.
2) 2006–2007-ben születettek.
1) 2006.01.01. után születettek.
3) 2004–2005-ben születettek.
2) 2002–2005-ben születettek.
4) 2002–2003-ban születettek.
A fiúkat és lányokat minden
A fiúcsapatok táblaszáma 4, lánycsapatoké 3.
korcsoportban külön értékeljük.
Lebonyolítás: Résztvevők számától függően körmérkőzés vagy 5-7 fordulós svájci vagy
körmérkőzéses rendszer.
Időbeosztás: 2x15 perc órahasználattal a FIDE módosított rapidszabályai szerint.
Holtversenyek eldöntése: Buchholz, progresszív, egymás elleni eredmény, rájátszás.
Díjazás:
I-III. helyezetteknek érem. I. helyezett iskoláknak kupa, oklevelek.
Továbbjutás: A korosztályok első helyezettjei továbbjutnak az országos döntő budapesti
(elő)döntőjére. A budapesti (elő)döntő versenykiírása megtalálható lesz a
www.bssz.hu címen. A budapesti bajnokság versenynapjai: egyéni 2017.
február 4. (élős), február 11. (amatőr), csapat február 25.
Nevezés:
Előzetesen az sdse17@gmail.com internetes levélcímen. A helyszínen 14,00től 14,20-ig. Kérünk mindenkit, hogy előzetesen nevezzen. A versenyről
érdeklődni Nádasi Balázsnál lehet a 06-70-378-5328-as telefonszámon.
Nevezési díj nincs.
Látogasson el a Sárkány DSE honlapjára is: www.sarkanydse.hu!
A XVII. kerületben több iskolában tartunk foglalkozásokat, és Rákoshegyen, a Szabadság u. 24.
szám alatt heti kétszer (kedd, szerda) 16,45–19,00 között klubedzéseink is vannak nemzetközi
mester edzőkkel! Keressen minket a Facebookon is!
Budapest, 2017. január 13.

