VERSENYKIÍRÁS
A Nemzetközi (100-négyzetes) dámajáték
Diákolimpia Országos Egyéni Döntőjére
a 2014/2015-ös tanévre
Versenyrészvevők: Magyar alap és középfokú iskolák tanulói közül azok, akik a 3 regionális és a
bp.-i versenyen indulási jogot szereztek, vagy jelentkezésüket tartalékként elfogadták.
A verseny helyszíne: Hejőkeresztúr IV. Béla Á.Iskola.
Megközelíthető: Vonattal (állomástól 5 perc), vagy gépkocsival autópályán Miskolchoz közel.
Verseny ideje: 2015. Május 23.-a szombat 11-17ó.
Nevezés: Köllner Ödönnél a 0620-515-5937-es számon vagy kollnerodon@gmail.com címen, vagy
Mészáros Mihálynál a memihaly@gmail.com .
Nevezési díj: 1600 Ft, a helyszínen fizetendő. Határidő: május 22. péntek.
Versenyforma: A versenyen a nemzetközi dámajáték szabályait alkalmazzuk Lebonyolítás: svájci
rendszerű, 7 fordulós sakkórával, játszmajegyzés nélkül. Korcsoportoknál az I-II-es, a III-IV-es,
valamint az V-VI-os összevontan kerül megrendezésre. A jelentkezők számának függvényében sor
kerülhet a nemek összevonására, vagy fordulók számának módosítására is.
Sorsolás minden forduló előtt: számítógéppel, irányítottan a nem és korcsoport figyelembe vételével
is történik. Egy játszma hossza legfeljebb 40 perc (20-20 fejenként), a fordulók között 10 perces
szünettel. A játszma eredményét a győztesnek kell bejelenteni. Döntetlen esetén mindkét fél
jelentése szükséges. Téves eredményjegyzés miatti reklamációnak max. a következő forduló végéig
van lehetőség. Az utolsó forduló megkezdése után nincs lehetőség módosításra. A le nem jelentett
partik 0-0 eredménnyel kerülnek bejegyzésre. Bíró egyedül nem avatkozhat a játszma folyamatába.
A versenyteremben csak a játékosok és a versenybíró tartózkodhat.
A játszma végeredménye: Győzelemért 2 pontot, döntetlenért 1 pontot, vereségért 0 pontot.
A játszmát megnyerte a versenyző, akinek az ellenfele:
1. – bejelentette, hogy feladja a partit,
2. – le van blokkolva (nincs lépéslehetősége)
3. – nem rendelkezik korongokkal,
4. – túllépte a gondolkodási időt,
5. – nem egyezik bele a játék folytatásába.

A játszma döntetlen:

1. – ha ebben mindkét versenyző megállapodik.
2. –harmadszori lépés vagy állásismétlésnél.
3. – 25 dámalépés történt ütés nélkül.
4. – elméleti döntetlennél
5. – a játékidő utolsó két percében az előnyben lévő
fél kérheti a döntetlen megállapítását.

A verseny folyamata: 11 óráig bejelentkezés, regisztráció. Megnyitó, majd szabályismertetés, játék,
eredményhirdetés.
Eredményhirdetés, díjátadás:
Az értékelés nemenként és korcsoportonként külön történik.
Minden résztvevő oklevelet, az első három helyezett érmet kap. A bajnokok kupát vehetnek át.
Holtverseny: esetén a buchholz értékelés dönt. Ha az is egyenlő az egymás elleni eredmény.
Egyéb közlemény: A 100km-nél messzebbről érkező versenyzők 500Ft/Fő utazási támogatást
kapnak. A legtöbb résztvevőt delegáló három iskola elismerő oklevelet, és 500Ft/Fő versenyzési
támogatást kap. A kedvezmények összevonhatók! . Uzsonnát biztosítunk.
A nevezésben kérjük megadni a születési évet, korcsoportot, iskola és település nevét!

