III. Rákosmente Open
A verseny célja:

Értékszám-szerzési lehetőséget biztosítani 2200 FIDE értékszám alatti XVII.
kerületi és egyéb budapesti sakkozók részére.

A verseny helyszíne:

Podmaniczky-Vigyázó Kastély Rendezvényház
1173 Budapest, Pesti út 115.
Honlap: http://www.kastelyrendezvenyhaz.hu
(Rákoskeresztúron, Szent Kereszt tér buszmegálló közelében, Örs Vezér
terétől a 97E, ill. 169E, Kőbánya-Kispesttől a 202E, Kőbányáról a 162,
Rákospalotáról a 46, Pestszentlőrincről pedig a 98 jelzésű busszal érhető el.)

A verseny időpontja:

2012. július 13-15.

Fordulók rendje:

2012. július 13. pénteken 17-20 óra között, 14. szombaton 9-12, 12.30-15.30,
16,00-19,00 között és 15. vasárnapon pedig 9-12, 12.30-15.30 között.

Versenyforma:

6 fordulós svájci rendszer.

Versenybíró:

Nádasi Balázs, Balla Attila

Időbeosztás:

Összesen 3 óra, 2x90 perc a FIDE Quickplay Finish szabályai szerint. A
várakozási idő 1 óra.

Nevezési díj:

2000-2199 FIDE értékszám között:

2500 Ft

2000 FIDE értékszám alatt:

3000 Ft

FIDE értékszám nélkül:

3500 Ft

18 év alattiak, nyugdíjasok, valamint a XVII. kerületi csapatok játékosai
előzetes nevezés esetén 500 Ft kedvezményben részesülnek.
Nevezési tudnivalók:

Határidő: 2012. július 11. szerda. Helyszíni nevezést csak a terem
befogadóképességének függvényében tudunk elfogadni! Az előzetesen
nevezőket visszaigazoljuk. A versenyen csak 2012-ik évre érvényes
versenyengedéllyel lehet részt venni.

Díjazás:

I-III. helyezetteknek érem, továbbá a nevezési díjak 30%-a kerül kiosztásra, a
pontos értékeket a 2. forduló során kerülnek kihirdetésre. A kifizetés az adóés TAJ kártya bemutatása után történik. Holtversenyes helyezések eldöntése:
Buchholz, progresszív, egymás elleni eredmény.

Egyéb tudnivalók:

A verseny feszített tempója miatt lehetőség van fél pontos erőnyerés
kérésére egyszer. A párosítást elkészültét követően ilyen igénnyel már nem
lehet élni. Ha valamely játékos nem szól előre, és egy fordulóra nem érkezik
meg, a további fordulókról törölni fogjuk (késési idő: 45 perc). A másnapi
párosítás, illetve a verseny aktuális állása megtalálható lesz a
www.sarkanydse.hu weboldalon.
A Rendezvényház területén hozott ételt, italt nem lehetséges fogyasztani. A
helyszínen büfé üzemel, valamint ingyenes ásványvíz-fogyasztást biztosítunk
a résztvevőknek.

Nevezés:

on-line: www.sarkanydse.hu
Balla Attila, (20) 260-75-03, rac.sakk@gmail.com

Minden indulónak eredményes versenyzést kíván: a Podmaniczky-Vigyázó Kastély Rendezvényház,
valamint a Rákosligeti Atlétikai Club és a Sárkány Diáksport Egyesület sakk szakosztályai!

