Európai Egyéni Villámsakk-bajnokság 2017
Katowice, 2017. december 15.
Szabályzat
I. SZERVEZŐK
A Sziléziai és a Lengyel Országos Sakkszövetség az Európai Sakkszövetség felügyelete alatt
Katowice
II. DÁTUM ÉS HELYSZÍN
2017. december 15.
"Spodek" Sport és Szabadidő Központ
Katowice, ul.Korfantego 35
https://goo.gl/maps/6XYeUSdBMXG2
III. AZ ESEMÉNY WEBOLDALA
www.katowice2017.eu (regisztrálni lehet október 2-től)
IV. A BAJNOKSÁG VÉDNÖKE
IO Lukasz Turlej
e-mail: office@katowice2017.eu
V. A DÖNTŐBÍRÓK VEZETŐJE
IA Tomasz Delega
e-mail: t.delega@pzszach.pl

VI. A BAJNOKSÁG RENDJE, RÉSZTVEVŐI ÉS A RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
Az Európai Egyéni Villámsakk-bajnokság a svájci rendszernek megfelelően fog zajlani, 11 fordulóban, 3
perces játszmák formájában (lépésenként további 2 másodperc).
A Bajnokságon részt vehet rangsorolásra való tekintet nélkül bárki, aki tagja valamely, az Európai
Sakkszövetséghez tartozó sakkegyesületnek (1.1-1.10 FIDE zónák).
Az egyes szövetségek korlátlan számú résztvevővel képviseltethetik magukat a Bajnokságon.
A regisztrációkat 2017. október 2-tól 2017. november 26-ig fogadjuk. A jelentkezéseket on-line úton
kérjük leadni a Bajnokság hivatalos weboldalán (www.katowice2017.eu) elérhető adatlap kitöltésével.
A részvétel és a szállás díját az alábbi bankszámlára 2017. november 26-ig kérjük elutalni.
Banki adatok (EURO utaláshoz):
A kedvezményezett bankja:
BNP PARIBAS BANK
SWIFT: PPABPLPK
Bankszámlaszám:
PL43 1600 1462 1019 5563 7000 0003
Kedvezményezett:
Slaski Zwiazek Szachowy
A megjegyzésben kérjük megadni a résztvevők teljes nevét.
Fontos információk:
1. Az elutalt részvételi díjakat nem áll módunkban visszatéríteni.
2. A 2017. november 26. után regisztráló versenyzők a részvételi díj kétszeresét kötelesek megtéríteni.
3. A banki átutalás költségeit a jelentkezők állják.
4. A regisztrációt és a szállásfoglalást elvégzett versenyzők a Bajnokság hivatalos weboldalán
folyamatosan értesülhetnek az aktuális információkról.
5. Ha kérdése van, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Szervezőkkel az office@katowice2017.eu e-mail
címen keresztül.
6. A 2017. november 26. után beérkező jelentkezéseket a Szervezők csak abban az esetben hagyják
jóvá, ha lesznek fennmaradó helyek.
7. A 6. pontban említett jelentkezőknek a Bajnokságon való részvétel csak a 2. fordulótól
engedélyezett.
8. Számlaigény esetén kérjük, hogy a szükséges adatokat minél előbb küldje el elektronikus úton a
Bajnokság Igazgatóságára az office@katowice2017.eu címen keresztül.
9. A Szervezők fenntartják a rangsorolás nélküli versenyzők jelentkezésében szereplő adatok
ellenőrzésére való jogát.

VII. RÉSZVÉTELI DÍJ
Rangsorolással rendelkező játékosok részvételi díja: €25 (a díj fedezi az Európai Sakkszövetségnek járó
€10 összeget),
Rangsorolással nem rendelkező játékosok részvételi díja: €30 (a díj fedezi az Európai Sakkszövetségnek
járó €10 összeget).
Függetlenül attól, hogy a jelentkezők hány Bajnokságon (ti. az Európai Villámsakk- vagy az Európai
Rapidsakk-bajnokságon vagy ezek mindegyikén) kívánnak részt venni, az Európai Sakkszövetségnek
járó €10 összeget csak egyszer kötelesek befizetni.
Megjegyzés:
Az alábbi kategóriába tartozó versenyzők mentesülnek a részvételi díj befizetése alól, amennyiben
jelentkezésük 2017. november 26-ig beérkezik:
Az Európai Villámsakk-bajnokság 2016 díjnyertesei,
2017. július 1-től számítva, legalább 2400 villámsakk kategóriában elért élő-pontszámmmal
rendelkező női versenyzők,
2017. július 1-től számítva, legalább 2600 villámsakk kategóriában elért élő-pontszámmmal
rendelkező versenyzők.
VIII. A RÉSZVÉTEL JÓVÁHAGYÁSA
A jelentkezők részvételi listán való feltüntetése a Bajnokságra való jelentkezésének jóváhagyását
jelenti, ez a lista a Bajnokság weboldalán folyamatosan megtekinthető. Amennyiben a jelentkező
befizette a díjat, részvétele az első fordulótól engedélyezett.
IX. A BAJNOKSÁG MENETRENDJE
2017. december 14. csütörtök

2
0
1
7
.
d
e
c
e
m
b
e
r
1
5

.

Egész nap
Érkezés és regisztráció
2017. december 15. péntek
8.00 - 9.00
Regisztráció
10.00
1. forduló
10.45
2. forduló
11.30
3. forduló
12.15
4. forduló
13.00
5. forduló
13.30-15.00
Ebédszünet
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15.00
15.45
16.30
17.15
18.00
18.45
19.00-20.00
20.30

6. forduló
7. forduló
8. forduló
9. forduló
10. forudló
11. forduló
Vacsora
Ünnepélyes lezárás

X. NYEREMÉNYÖSSZEGEK
Nyeremények összértéke: €11 000
Fődíjak: €8 000
1. hely
2. hely
3. hely
4. hely
5. hely
6. hely

€2 000
€1 000
€800
€700
€600
€500

7. hely
8. hely
9. hely
10. hely
11-15. hely
16-20. hely

€400
€300
€250
€200
€150
€100

Különdíjak: €3,000
Kategória
Legjobb női versenyző
Legjobb szenior (1957-ben vagy korábban születettek)
Legjobb junior (1999-ben vagy később születettek)
Legjobb női junior (1999-ben vagy később születettek)
Legjobb junior (2003-ban vagy később születettek)
Legjobb női junior (2003-ban vagy később születettek)
Legjobb junior (2007-ben vagy később születettek)
Legjobb női junior (2007-ben vagy később születettek)
Legjobb 2600 alatti élő-pontszámmal rendelkező játékos
Legjobb 2400 alatti élő-pontszámmal rendelkező játékos
Legjobb 2200 alatti élő-pontszámmal rendelkező játékos
Legjobb 2000 alatti élő-pontszámmal rendelkező játékos
Legjobb 1800 alatti élő-pontszámmal rendelkező játékos
Legjobb 1600 alatti élő-pontszámmal rendelkező játékos
Legjobb 1400 alatti élő-pontszámmal rendelkező vagy
rangsorolás nélküli játékos

1. hely
300
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2. hely
200
100

Legjobb lengyel játékos

100

Legjobb lengyel női játékos

100

Legjobb lengyel szenior játékos

100

Legjobb lengyel junior játékos (1999es vagy később született)
Legjobb lengyel női junior játékos
(1999-ben vagy később született)
Legjobb lengyel junior játékos (2003ban vagy később született)
Legjobb lengyel női junior játékos
(2003-ban vagy később született)
Legjobb lengyel junior játékos (2007ben vagy később született)
Legjobb lengyel női junior játékos
(2007-ben vagy később született)

100
100
50
50
50
50

További két, egyenként €100 értékű vigaszdíjat sorsolunk ki a lezáráson jelenlevő azon résztvevők
között, akik nem nyertek pénzösszeget a Bajnokság során.
Megjegyzés:
Egy játékos csak egy díjat nyerhet.
A fődíjakat egyenlően osztjuk el az azonos pontszámmal végzett versenyzők között.
A különdíjakat nem osztjuk el. Ha egy játékos több kategóriában is nyert, a legnagyobb értékű
nyereményt veheti át.
Ha a nyeremények azonos értékűek, a következő sorrendnek megfelelően kerülnek elosztásra:
1. Legjobb junior női játékos (legfiatalabb korcsoporttól kezdve);
2. Legjobb junior játékos (legfiatalabb korcsoporttól kezdve);
3. Legjobb 1957-es vagy korábbi születésű játékos;
4. Legjobb női játékos;
5. Legjobb rangsorolással rendelkező játékos (legalacsonyabb rangsorolástól kezdve).
A megjelenített összegekből az adók a Lengyelországban érvényes nyereményadó-törvénynek
megfelelően kerülnek levonásra.
Megjegyzések:
- 760 zlotyi (kb. 180 euró) feletti értékű nyeremények esetén 10 %
- a nyereményösszegek kifizetésének menetéről a későbbiekben tájékoztatunk.
XI. TOVÁBBI FELTÉTELEK

Az esemény teljes időtartamára (2017. december 14-17.) ingyenes szállást (egyágyas szobákat)
biztosítunk a Bajnokság hivatalos szállásán a 10 legmagasabb rangsorolással rendelkező azon
versenyzők számára, akik 2017. november 26-ig elküldték a nevezésüket.
Az esemény teljes időtartamára (2017. december 14-17.) ingyenes szállást (kétágyas szobákat)
biztosítunk a Bajnokság hivatalos szállásán, a rangsorolásban 11-20. helyen szereplő 10 játékos
számára, amennyiben 2017. november 26-ig elküldték a nevezésüket.
Az esemény teljes időtartamára (2017. december 14-17.) ingyenes szállást (egyágyas szobát)
biztosítunk a Bajnokság hivatalos szállásán a legmagasabb rangsorolással rendelkező azon női játékos
számára, aki 2017. november 26-ig elküldte a nevezését.
Az esemény teljes időtartamára (2017. december 14-17.) ingyenes szállást (kétágyas szobákat)
biztosítunk a Bajnokság hivatalos szállásán a 2. és 3. legmagasabb rangsorolással rendelkező azon női
versenyzők számára, akik 2017. november 26-ig elküldték a nevezésüket.
A Szervezők fedezik az 5 legmagasabb rangsorolással rendelkező azon játékosok utazási költségeit
(€200 értékig), akik 2017. november 26-ig elküldték a nevezésüket.
A 2700 (női játékosok esetében 2600) vagy annál magasabb élő-pontszámmal rendelkező
versenyzőkre vonatkozó további feltételek egyeztetése céljából, kérjük egyénileg felvenni a
kapcsolatot a Bajnokság Védnökével a office@katowice2017.eu e-mail címen keresztül.
Megjegyzés: A Bajnokságon a 2017. október 1. után villámsakk kategóriában szerzett élőpontszámokat is beszámítjuk.
XII. SZÁLLÁS
A Bajnokság első számú partnerszállója:
Arsenal Palace SPA Hotel****
Weboldal: http://www.hotelediament.pl/en/hotel-diament-arsenal-palace-en/
a) Középkategóriás szobák
egyágyas szoba - €45 / szoba / éj
duplaágyas szoba - €50 / szoba / éj
b) Felsőkategóriás szobák
egyágyas szoba - €60 / szoba / éj
duplaágyas szoba - €70 / szoba / éj
c) A feltüntetett árak tartalmazzák a reggeli árát.
A Bajnokság második partnerszállója:
Park Hotel**** Diament Katowice

http://www.hotelediament.pl/en/park-hotel-diament-katowice-en/
a) Középkategóriás szobák
egyágyas szoba - €40 / szoba / éj
duplaágyas szoba - €45 / szoba / éj
b) Felsőkategóriás szobák
egyágyas szoba - €60 / szoba / éj
duplaágyas szoba - €70 / szoba / éj
A Bajnokság harmadik partnerszállója:
Ibis Katowice Centrum
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-6601-ibis-budget-katowice-centrum/index.shtmla)
Középkategóriás szobák
egyágyas szoba - €27 / szoba / éj
duplaágyas szoba - €30 / szoba / éj
A feltüntetett árak tartalmazzák a reggeli árát.
XIII. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
Külön kérésre a Szervezők biztosítják a reptéri transzfert a Bajnokság hivatalos partnerszállói, illetve a
krakkói (Balice) vagy katowicei (Pyrzowice) reptér között december 14-én és 18-án egyaránt. A
transzfer ára oda-vissza Balice és a szállás között €40, valamint Pyrzowice és a szállás között €20.
Szükség esetén a Szervezők további egyéni kéréseknek is eleget tesznek.

XIV. BIZTOSÍTÁS
A játékosok egyénileg kötnek egészség- és balesetbiztosítást a Bajnokság teljes időtartamára.
XV. VÍZUMOK
A vízumköteles országokból érkező résztvevők mentesülnek a vízumdíj kifizetése alól.
Amennyiben a jelentkezőnek vízumigénylés céljából meghívólevélre van szüksége a Szervezőktől, a
jelentkező a Bajnokság hivatalos partnerszállójának egyikében köteles megszállni. Ha azonban a
jelentkező más, a listán nem szereplő szálláson kíván megszállni, úgy elesik a vízumtámogatás jogától.

A Szervezők nem vállalják a felelősséget a vízumigénylés céljából igényelt meghívólevél kiállításáért,
amennyiben a szükséges adatokat (vezetéknév, keresztnév, lakcím, útlevélszám, kiállítás ideje,
érvényességi ideje, kiválasztott szállás) 2017. november 1. után adja le a jelentkező.
A vízumtámogatásra igényt tartó személyeket kérjük, hogy elektronikus úton vegyék fel a kapcsolatot
a Szervezőkkel az alábbi címen: office@katowice2017.eu
XVI. KAPCSOLATTARTÁS A BAJNOKSÁG SZERVEZŐI IRODÁJÁVAL
E-mail: office@katowice2017.eu

