
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Debreceni Sakk Karnevál 
 

 

 

 

 

 

Debrecen, 2014.07.30-2014.08.03 



1) A verseny célja: A sakk sport népszerűsítése; sakkbaráti kapcsolatok ápolása; FIDE-értékszám szerzésének 

lehetősége; a Cívisváros hírnevének öregbítése 

 

2) A verseny szervezője: Debreceni Sakkbarátok Klubja, DE Természettudományi Kar Matematika intézet 

 

3) Résztvevők: „A” csoportban bárki, aki a nevezési díjat megfizeti „B” csoportban 1900 értékszám alattiak 

és a nevezési díjat megfizetik. „C”csoportban 1600 értékszám alattiak indulhatnak!Mindhárom csoportban 

2014-es versenyengedéllyel rendelkezni kell, külföldieknek érvényes FRD szükséges.Helyszínen versenyen-

gedély kiváltása nem lehetséges, FRD díjat lehet fizetni (1500 Ft/fő) „D” csoportban kizárólag értékszámmal 

nem rendelkező játékosok nevezhetnek, akik a nevezési díjat megfizetik. Ebben a csoportban versenyengedély 

nem kötelező.  

 

4) Verseny típusa: Nemzetközi nyílt egyéni verseny 

„A” és „B” csoportban: 90 perc+30 sec/lépés; 7 forduló 

„C” csoportban 60 perc+5 sec/lépés;11 forduló 

„D” csoportban 1-1 óra KO 11 forduló (kis létszám esetén körmérkőzés) 

A; B; csoportban játszma írása végig kötelező, döntetlent kizárólag a FIDE Sakkjáték Szabályzat 5.2 (d) és 

(e) esetében lehet igényelni. 

C csoportban az utolsó 5 percben a játszma írása nem kötelező; D csoportban a játszmaírás nem kötelező 

5) Időpont: 2014. 07.28-08.03 

 

6) Verseny helyszíne: Debreceni Egyetem MatematikaiIntézet, Egyetem tér 1 

7) Versenybíró: Száva Miklós országos versenybíró 

 

Helyezések eldöntése:több szerzett pont, egymás elleni eredmény (csak, ha mindenki játszott mindenki-

vel)Buchholz; Progresszív; TPR 

 

Regisztráció:  2014.07.30 13:00-tól 14:30-ig, 14:31 után érkezők csak a 2. fordulótól lesznek párosítva. 

Megnyitó: 2014.07.30-án 14:45 

 
A és B csoport: C és D csoport 

1. forduló: 07.30-án 15:00-19:00  1. ford. 07.30 15:00 6. ford.  08.01 09:00 

2. forduló: 07.31-én 09:00-13:00 2. ford. 07.30 17:00 7. ford.  08.01 11:00 

3. forduló: 07.31-én 14:00-18:00 3. ford. 07.31 09:00 8. ford.  08.02 09:00 

4. forduló: 08.01-én 09:00-13:00 4. ford. 07.31 11:00 9. ford.  08.02 11:00 

5. forduló: 08.02-án 09:00-13:00 5. ford. 07.31 14:00 10. ford. 08.03 08:00 

6. forduló: 08.02-án 14:00-18:00  11. ford. 08.03 10:00 

7. forduló: 08.03-án 08:00-12:00 Eredményhirdetés: 2014.08.03-án 12:30 

 

A szállást a versenyzők maguk rendezik, a szervezőtől kérhetnek segítséget 17:00 után. 

A verseny helyszínhez közeli szállás lehetőség: Kossuth kollégiumok (http://www.kossuthkollegiumok.hu ) 

 

A versennyel kapcsolatos információk: Száva Miklós 20/4336029 vagy szavam@gmail.com 

 

Óvásra a forduló befejezése után 15 percig van lehetőség 10.000 Ft befizetésével egyidejűen, amely jogos 

óvás esetén visszajár. Az első forduló előtt 3 tagú zsűri kerül bejelentésre. Esetleges óvást a kiírt feltéte-

lekkel a zsűri Elnökéhez lehet benyújtani. 

http://www.kossuthkollegiumok.hu/


8) Nevezés: legkésőbb2014. július 25. 20:00-ig írásban e-mail-en: szavam@gmail.comHatáridő utáni nevezést 

korlátozott számban 1500 Ft pótdíj ellenében áll módunkban elfogadni maximum 2014.07.30 14:00-ig. 

 

A résztvevők az azonosító kártyájuk felmutatásával 1.600.-Ft/fő kedvezményes jegyáron fürdőzhetnek a 

debreceni Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben. 
(kedvezményes belépőjegy 2 óra időtartamra érvénye; további szolgáltatások igénybevétele esetén: 

 Szaunacentrum használat 0-120. percig 10.-Ft/perc, 120. percet követően 0.-Ft) 

 

A csoport B csoport (1900 alattiak részére)  
értékszám nevezési díj értékszám nevezési díj C csoport (1600 alatt) :3.000 Ft 

      2400 - ingyenes 1800 – 1899 3.000 Ft  
2300 - 2399 3.000 Ft 1600 – 1799 4.000 Ft D csoport (VE nélkül) :2.000 Ft 
2100 - 2299 4.000 Ft 0 – 1599 6.000 Ft  
1900 - 2099 6.000 Ft    
1600 - 1899 8.000 Ft  

0 - 1599 12.000 Ft  
Az „A”; „B” és C csoportban a DSBK játékosainak az értékszámuknak megfelelő csoportban 2.000 Ft 

A verseny honlapján (sakkbaratok.uw.hu) folyamatosan követhető az előzetes nevezők névsora.  

 

9) ÖSSZDÍJAZÁS: 500 000Ft. 

helyezés A csoport (min 40 fő) B csoport (min 40 fő) C csoport D csoport 

I. hely 70.000 Ft + váza 25.000 Ft + serleg 
sakkönyvek 

(kb 10.000 Ft értékben) + 

serleg 
serleg+érem 

II. hely 50.000 Ft 20.000 Ft 
sakkönyvek 

(kb 7.000 Ft értékben) érem 

III. hely 35.000 Ft 15.000 Ft 
sakkönyvek 

(kb5.000 Ft értékben) érem 

IV. hely 20.000 Ft 10.000 Ft   

V. hely 15.000 Ft 8.000 Ft   

VI. hely 10.000 Ft 5.000 Ft   

Különdíjak (minimum kategóriánként 5 fő esetén) 
senior(S60 1954.08.01 előtt született) serleg serleg serleg - 
Hajdú-Bihar megye bajnoka 50.000 Ft+ serleg serleg serleg tárgydíj 

1800-2100 közötti 5.000 Ft - -  

legjobb 1800 alatti 5.000 Ft - -  

legjobb 1500-1999 - tárgydíj tárgydíj - 

legjobb értékszám nélküli tárgydíj tárgydíj tárgydíj - 
legjobb DSBK tárgydíj tárgydíj tárgydíj tárgydíj 
legjobb U18 (1995.01.01-1998.12.31) 1-3 érem 1-3 érem 1-3 érem  - 
legjobb U14 (1999.01.01 után) 1-3 érem 1-3 érem 1-3 érem 1-3 érem+tárgydíj 
legjobb hölgy tárgydíj tárgydíj tárgydíj tárgydíj 

 

A díjazás kevesebb nevező esetén arányosan csökkenhet. 

Minden versenyző csak egy pénzdíjat vagy serleget nyerhet! 

Díjat csak személyesen az eredményhirdetésen lehet átvenni, adó és TB kártya bemutatásával. 

 

Várjuk a sakkozni szerető játékosok, versenyzők jelentkezését! 

A változtatás jogát a szervezők fenntartják maguknak! 
  

mailto:szavam@gmail.com


A verseny támogatói:  

Aquaticum élményfürdő www.aquaticum.hu 

 

 

DE Természettudományi Kar Matematika intézet 
www.math.unideb.hu 

 

DMJV kulturális osztálya debrecen.hu 

 

 

Póker Trófea www.pokertrofea.hu 

 

 

  

Médiatámogatóink: 
 

DTV www.dtv.hu 

 

DEHIR www.dehir.hu 

 

 

Friss Rádió www.frissradio.hu 
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