
2016. évi Magyar Női Bajnokság

2016. április 25 – 2016. május 1. 

Verseny rendezője: Magyar Sakkszövetség

Helyszín:   Mándok, Forgách kastély (4644 Mándok, Szent István tér 9.)

Célja: 2016. évi női magyar bajnoki cím eldöntése

Szervező: A Magyar Sakkszövetség Versenyirodája 
versenyiroda@chess.hu  

Nevezési határidő: 2016. április 7.   

Nevezést kizárólag e-mailben lehetséges, a versenyiroda@chess.hu címen

Résztvevők: 8 fő, akik közül a válogatott keretből 7 fő meghívott (Hoang
Thanh Trang, Lázárné Vajda Szidónia, Mádl Ildikó, Gara Tícia,
Gara  Anita,  Rudolf  Anna,  Papp  Petra).  Amennyiben  a
válogatott keret tagjai közül valaki, vagy valakik nem tudnak a
döntőben  szerepelni,  a  döntőre  való  további  meghívás
sorrendje a 2015. szeptember – 2016. március közötti időszak
ÉLŐ-pontszám átlaga szerint történik.

Minden résztvevő térítésmentesen kap szállást (1 ágyas elhelyezéssel), és
teljes ellátást (reggeli, ebéd, vacsora).

Versenyszabályok:  A  bajnokság  8  résztvevős  körverseny,  mely  a  FIDE-
szabályok szerint kerül lebonyolításra. 

Az első 30 lépésen belül nem lehet döntetlent ajánlani.

A  fordulókról  10  percet  lehet  késni,  felette
játszmavesztéssel jár. 

Megnyitó és sorsolás, fordulók, díjkiosztó:

Megnyitó és sorsolás: 2016. 04.25-én 11 órakor, 

1-6. forduló 2016. 04.25- 04.30. 15.00 órakor,

7. forduló 2016. május 1-én 10 órakor, 

a díjkiosztó: 2016. 05.01-én 15 órakor kezdődik.
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Időbeosztás: 40 lépés  90  perc  alatt,  és  30 perc  a  játszma befejezéséig,
minden  megtett  lépés  után  30  másodperc  többletidő  áll  a
játékosok rendelkezésére a játszma mindkét szakaszában.

Díjazás: Az első helyezett kupát, az első három helyezett érmet kap.

  1. 300.000,- Ft

  2. 250.000,- Ft

  3. 150.000,- Ft

A  fenti  fix  díjak  mellett,  a  további  helyezettek  az  elért  játszmapontoknak
megfelelő eredmény díjazásban részesülnek, amely győzelem esetén 20.000 Ft-
ot,  döntetlen  esetén  7.000  Ft-ot  jelent.  Az  1-3.  helyezettek  pontok  szerinti
díjazásban  nem  részesülnek.  A  díjak  bruttóban  értendők,  adókötelesek.
Holtverseny esetén a Hort-szisztéma szerint megosztásra kerülnek. Az átvételhez
be kell mutatni a TAJ és adókártyát.

Holtversenyek eldöntése:

Egyenlő pontszám esetén a helyezéseket a következők döntik el:

A.) Több győzelem

B.) Berger-Sonneborn  érték

C.) Egymás elleni eredmény

A Magyar  Sakkszövetség  fenntartja  a  jogot,  hogy indokolt  esetben  eltérjen  a
versenykiírástól!

Budapest, 2016. március 19. 

Eredményes versenyt kíván a 

   Magyar Sakkszövetség Versenyirodája   
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