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A verseny célja: EMLÉKEZÉS a verseny alapítójára, a Bács-Kiskun Megyei Sakkszövetség egykori 

elnökére, a bajnoki cím eldöntése-, a sportbarátság ápolása és sakkozással kezdeni az Új Esztendőt. 

Helye és ideje: Kiskunhalas Vasutas Művelődési Ház (Állomás u.4), 2023.január 1. 

Rendezők: Kiskunhalasi Sakk Klub & BKMSSZ  

Fővédnök: Kiskunhalas Város Önkormányzata  

Támogatók: Gyöngyi Sándor a Vasutas Művelődési Ház vezetője, Halasi Csipke Közalapítvány,   

Rémán János,  HalasMédia 

Információ, nevezés: Szécsényi Mihályné m.szecsenyi@hotmail.com, 30/341-4263. (fb) 

Regisztráció a helyszínen 1430-tól. Megnyitó 1500 óra. 

Nevezési díj: 1.000.- Ft. Bács-megyei-, Szenior/60felett/-, ifjúsági/18alatt/: 600.- Ft. A részvétel egyéb 

költségei, utazás-, szállás-, étkezés- stb. a versenyzőket terheli. 

Játékvezető: Seres László. Zsűri a helyszínen kerül megválasztásra. 
Résztvevők: korra-, nemre- és minősítésre tekintet nélkül mindenki, aki a versenykiírásban foglaltaknak 

eleget tesz. A kupavédő minden nevezési feltételtől függetlenül játszhat! 

Lebonyolítás: 9 fordulós svájci verseny, a villám- szabályok szerint 2x5 perces játékidővel. 
Helyezések megállapítása: győz (előbb végez) a /leg/több pontot szerzett versenyző. Azonosság esetén 

Egymás-elleni eredmény, Buchholz-, BergerSB-, Progresszív érték, tovább csak díjazott helyekért 

rövidített villámparti dönt.  

Díjazás: a „Bács-Kiskun Megye Újévi Bajnoka” címet és vele a vándorserleget a legeredményesebb 

megyei lakos-, vagy itt leigazolt nyerheti el (egy évre, melyet a rendező részére vissza kell juttatni).   

Az I-VI. helyzett és a Különdíjasok (nemek-, korosztályok-, régiók legjobbjai) tárgyjutalmat kapnak. 

Egyebek: Nem minősítő verseny! Vitás esetekben az óvást 2000 Ft befizetése után a választott zsűri bírálja 

el. Az itt nem szabályozott kérdésekben a megnyitón elhangzottak-, az érvényben lévő írott- és íratlan sakk-

szabályok szerint kell eljárni. A rendezvény nyilvános, a résztvevők (játékosok, kísérők) vállalják, hogy 

róluk felvételek készüljenek, amelyek bekerülhetnek az írott- és elektronikus sajtóba-, közösségi oldalakra. 

A versenyen az aktuális egészségügyi előírásokat be kell tartani.  
Kiskunhalas, 2022. szeptember 02. 

Mindenkinek jó egészséget, Boldog Új Évet Kíván a rendezőség. 
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