
A HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
Honvéd Amatőr Sakkversenyének

2017. évi kiírása 

A VERSENY CÉLJA: A Honvéd Sportegyesületek 2017. évi Amatőr Rapid (és Villám) Sakk
Egyéni- és Csapatbajnoki címeinek és helyezéseinek eldöntése.

A VERSENY 
FŐ SZERVEZŐJE:

Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége
HOSOSZ

A VERSENY 
RENDEZŐJE:

Honvéd Budai Sportegyesület
HBSE 

A VERSENY HELYE: Honvéd Kulturális Központ; (Színész-társalgó)
Budapest, XIV. Stefánia út 34-36. (I. em. 133.)

A VERSENY IDEJE: 2017. április 22 szombat 0930 - 1730                      

AVERSENY 
RENDEZŐ BIZOTTSÁGA:

Főrendező és vezető  versenybíró:    Dr. Nagy Sándor   ny. ezds             
Tel: 06-1- 359-5952                            Mobil: + 36 /30 / 241-4138              
 E-mail: nagisani@gmail.com                       
Főszervező:Demjén Attila alez  Tel.:*06-1-325-1607 *HM:02-2-44-014 
Mobil: + 36 / 30 / 417-2368                E-mail: demjen.attila@hm.gov.hu 
Szervező: Barta Csaba ny. ezds                                      
Mobil: + 36 / 30 / 986-7239           E-mail: bartacs1@hotmail.com

RÉSZTVEVŐK: a HONVÉD  SPORTEGYESÜLETEK,  KLUBOK  igazolt tagjai, 
tagsági díjat fizető és az egyesület, a klub színeiben játszó versenyzői,
KATONAI SZERVEZETEK (vezetőszervek, intézetek, csapatok)
hivatásos-, szerződéses-, nyugállományú- katonái, közalkalmazottai,
tanintézeti hallgatói létszámkorlátozások nélkül.         Korlátozások: 
*nemzetközi címviselők: 3 fős csapatonként legfeljebb 1 fő FM vagy IM 
*vendégjátékosok: kizárólag más HSE-től, ill. más katonai szervezettől. 

LEBONYOLÍTÁS,
ÉRTÉKELÉS:

A RAPID összetett főverseny egy összevont csoportban – svájci
párosítási rendszerben - 7 fordulós egyéni verseny formájában – a
Swiss-Manager programmal kerül lebonyolításra.
A Csapatverseny értékelésben az azonos HSE-től, klubtól, katonai
szervezettől induló - 3(2) versenyzőből (tartalék nélkül) álló – csapat(ok)
vehet(nek) részt. (Vegyes csapatokat nem tudunk értékelni.)  
A z Egyéni főversenyben a z azonos HSE-től, klubtól és katonai
szervezettől nevezett versenyzők (csapattagok) párosíthatóak egymással,
tiltott párosítások nincsenek.
 A Csapatverseny a megnevezett csapattagok egyéni eredményeinek
(játszmapontjainak) összegzése alapján kerül értékelésre.

 JÁTÉKIDŐ;   
JÁTÉKTEMPÓ:

Játékosonként 10-10 perc alapidő + lépésenként 2-2 másodperc
bónuszidő az összes lépésre … (kb. 25 perc fordulónként)

HELYEZÉSEK 
ELDÖNTÉSE:  

Az egyéni helyezéseket a játszmapontok összege határozza meg. 
A Holtverseny(ek)   eldöntésének sorrendisége:
Az Egyéni versenyben:
Buchholz/ Progresszív érték/ Teljesítmény mutató/ Berger-Sonneborn.
A Csapatversenyben:
* a csapattagok helyezési számainak összege (kevesebb)
* a csapattagok játszmapontjainak összege (több)
* a legjobb csapattag helyezési száma (kisebb).
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DÍJAZÁS: RAPID: Egyéni:   az I-III. helyezettek érem; 
                              az I-VI. helyezettek oklevél díjazásban,
               Csapat:   az I. helyezett serleg; 
                               az I-III. helyezettek érem;                            
                               az I-VI. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek.
Különdíjak: * A legjobb – nem díjazott – 2200 FIDE Élőpont alatti,
                   * A legjobb – nem díjazott – 2000 FIDE Élőpont alatti,
                   * A legjobb – nem díjazott – FIDE Élőpont nélküli versenyző.
VILÁM:  Egyéni:    az I-III. helyezettek érem; 
                              az I-VI. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek.

A NEVEZÉS MÓDJA:

 NEVEZÉSI  DÍJ:

Határidő:  2017. április 17-n  2400 –ig beérkezőleg!
1. Demjén Attila megadott e-mail címén (telefonszámain);
2. A többi megadott e-mail címen és telefonszámon (szükség esetén)!
Az írásban (e-mailen) beérkezett nevezéseket visszaigazoljuk.   
NINCS!

A NEVEZÉS TARTALMA: A versenyző neve; születési dátuma; 
                     FIDE azonosító száma; ÉLŐ értékszáma; 
A felelős csapatvezető (vagy az egyéni nevező) elérhetősége(i)        
A  visszaigazolás (adategyeztetés) felajánlott lehetősége, módja. 

A VERSENYNAP 
PROGRAMJA:

Beérkezés, regisztráció:   0830 - 0930         
Megnyitó:                         0940

Technikai értekezlet:         0950  

                                  RAPID FŐVERSENY:    Nyílt(!) Villámverseny:  
     I.      forduló:                1000 - 1030                   1500 – 1510

     II.     forduló:                1040 - 1110                   1515 - 152        
     III.   forduló:                 1120 - 1150                  1530 – 1540  
     IV.   forduló:                 1200 - 1230                    1545 -  1555                         

     V.    forduló:                 1240 - 1310                   1600 -  1610   
     VI.   forduló:                 1320 - 1350                   1615 -  1625   
     VII.  forduló:                1400 - 1430                   1630 -  1640

     VIII. forduló:                                                   1645 -  1655

     IX.   forduló:                                                    1700 -  1710

Eredményhirdetés:              1440 – 1450                    1720  -  1730

* A RAPID  főverseny után fakultatív Nyílt(!) Villámversenyt rendezünk.
A VERSENY –
RENDEZŐSÉG
KÖZLEMÉNYEI:

A versenyen a FIDE 2014. július 1-étől érvényes  szabályait 
- a megnyitón kihirdetett engedményekkel - alkalmazzuk. 
A versenyrendezőség fenntartja a jogot, hogy 
- a fordulók rendjében és a verseny értékelésében  a  szükségessé váló
változtatásokat (a megnyitóig) kialakítsa, kihirdesse és végrehajtsa.
Felkérünk minden csapatvezetőt és egyénileg nevező versenyzőt, hogy a kért
nevezési adatokat é s a csapat(ok) név szerinti összeállítását  a lehető
legpontosabban és határidőre küldjék meg, mert ezzel nagymértékben
hozzájárulhatnak a verseny tervezett időben történő megindításához!

VERSENYBÍRÓSÁG: Az itt nem szabályozott kérdésekben a versenybíróság dönt, amelynek tagjai: 
           - a főszervező, 
           - a vezető versenybíró 
           - a helyszínen megválasztott 1-2  fő versenyző.

*A VERSENYEN TÉRÍTÉSMENTES BÜFÉT BIZTOSÍTUNK!

Budapest, 2017. március 
 HOSOSZ                                          HB SE

                                                                  elnöksége                                         elnöksége
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