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Versenykiírás 

Magyar Családi Csapatsakk OpenMagyar Családi Csapatsakk OpenMagyar Családi Csapatsakk OpenMagyar Családi Csapatsakk Open    2016201620162016    

A verseny rendezője: Magyar Csapatsakk Egyesület 

A verseny célja: Kooperatív csapat sakk1 játéklehetőséget adni családi összetételű csapatok 
számára. 

A verseny időpontja: A verseny időpontja: A verseny időpontja: A verseny időpontja: 2016. május 7. 
A verseny helyszíne:A verseny helyszíne:A verseny helyszíne:A verseny helyszíne: Bp. V. Falk Miksa u 10.  (Magyar Sakkszövetség Székháza) II. emelet 

Lebonyolítás:Lebonyolítás:Lebonyolítás:Lebonyolítás: 3 fős csapatokban, 5 fordulós svájci rendszerben az aktuális TeamChess 
szabályok2 szerint.  

Holtversenyek eldöntése:Holtversenyek eldöntése:Holtversenyek eldöntése:Holtversenyek eldöntése:  1. Buchholz; 2. Progresszív; 3. Berger-Sonneborn; 4. TPR 

A csapatok párosítása során a FIDE ÉLŐ pontokkal rendelkező csapattagok utolsó aktuális ÉLŐ 
pontjukkal kerülnek figyelembe vételre, a FIDE ÉLŐ ponttal nem rendelkező játékosok 1000-es 
helyettesítő pontértékkel kerülnek figyelembe vételre3.  

Játékidő: 2×20 percJátékidő: 2×20 percJátékidő: 2×20 percJátékidő: 2×20 perc

A játszmajegyzés: gépi. 
Megengedett késési idő a forduló kezdő időpontjától számított 5 perc. 

A verseny résztvevői:A verseny résztvevői:A verseny résztvevői:A verseny résztvevői: 
A versenyre kizárólag családi összetételű csapatok nevezhetnek4. 

Óvás:Óvás:Óvás:Óvás: A fordulók befejezését követő 10 percen belül, írásban. 

Nevezési díjak:Nevezési díjak:Nevezési díjak:Nevezési díjak: 1000 Ft/csapat 



Versenydíjak:Versenydíjak:Versenydíjak:Versenydíjak:    
I. helyezett csapat: kupa + tárgyjutalomI. helyezett csapat: kupa + tárgyjutalomI. helyezett csapat: kupa + tárgyjutalomI. helyezett csapat: kupa + tárgyjutalom    
II.II.II.II. helyezett csapat: kupa + tárgyjutalomhelyezett csapat: kupa + tárgyjutalomhelyezett csapat: kupa + tárgyjutalomhelyezett csapat: kupa + tárgyjutalom
III. helyezett csapat: kupa + tárgyjutalomIII. helyezett csapat: kupa + tárgyjutalomIII. helyezett csapat: kupa + tárgyjutalomIII. helyezett csapat: kupa + tárgyjutalom
I.I.I.I.----III. III. III. III. hhhhelyezettelyezettelyezettelyezett    csapattagok: éremcsapattagok: éremcsapattagok: éremcsapattagok: érem    
IVIVIVIV----VIII. helyezett csapat: oklevélVIII. helyezett csapat: oklevélVIII. helyezett csapat: oklevélVIII. helyezett csapat: oklevél    

Minden nevező a helyszíni regisztrációval egyidejűleg egyedi „családisakkos” pólót kap 
ajándékba, amennyiben vállalja, hogy azt a verseny során viselni fogja.  
(szín és méretválaszték rendelkezésre áll) 

Nevezés on-line: itt  
vagy e-mailben a nevezes@csaladisakk.hu illetve a nevezes@familychess.eu e-mail címen. 
Nevezési lehetőség a helyszínen a verseny napján: 9:00-9:15 óra között, a  
szabad helyek számának függvényében. 

Versenyprogram, 2016. május 7.Versenyprogram, 2016. május 7.Versenyprogram, 2016. május 7.Versenyprogram, 2016. május 7. 

Helyszíni nevezés:Helyszíni nevezés:Helyszíni nevezés:Helyszíni nevezés: 9:00-9:15 

VerseVerseVerseVersenytájékoztató:nytájékoztató:nytájékoztató:nytájékoztató: 9:00-9:30 

Ismerkedő játék az elektronikus táblákkal 9:30-10:00 

I. forduló 10:00-10:40 
II. forduló 11:00-11:40
III. forduló 12:00-12:40
IV. forduló 13:30-14:10
V. forduló 14:30-15:10 

ErErErEredményhirdetés, díjkiosztóedményhirdetés, díjkiosztóedményhirdetés, díjkiosztóedményhirdetés, díjkiosztó :15:40 

Budapest, 2016. március 29. 

Minden nevezőt szeretettel várunkMinden nevezőt szeretettel várunkMinden nevezőt szeretettel várunkMinden nevezőt szeretettel várunk!!!!

Magyar CsapatSakk Egyesület (MACSASE)Magyar CsapatSakk Egyesület (MACSASE)Magyar CsapatSakk Egyesület (MACSASE)Magyar CsapatSakk Egyesület (MACSASE)    

1,2lásd TeamChess.macsase.hu 
3lásd:TeamELO.macsase.hu 
4A nevező csapatok akkor tekinthetők családi összetételűnek, amennyiben a tényleges játszmában kezdő 3 
csapattag közül- legalább kettő: egymásnak testvére, egyenes ágbeli rokona, házastársa, bejegyzett élettársa; 
örökbefogadott gyermeke, örökbefogadója; közös  háztartásban gyermeket nevelő élettársa, nevelt gyermeke 
illetve nevelőszülője; az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, és a 
testvér házastársa;- a harmadik pedig a másik kettő legalább egyikének fenti felsorolás szerinti hozzátartozója. 

RRRReeeeggggiiiisssszzzzttttrrrráááácccciiiióóóó    eeeellllőőőőzzzzeeeetttteeeesssseeeennnn    nnnneeeevvvveeeezzzzőőőő    ccccssssaaaappppaaaattttooookkkk    sssszzzzáááámmmmáááárrrraaaa:::: 8:30-9:00-ig 

www.csaladisakk.hu/index.php/hu/registration
teamchess.macsase.hu
teamelo.macsase.hu



