
 



2. Bátorkeszi Sakkünnep a 10. Bátorkeszi 

Borfesztiválon  
2015. május 9. 

2015. május 8-9-én Bátorkeszin immáron 10. alkalommal kerül megrendezésre a Bátorkeszi 

Borfesztivál, amely változatos programokkal várja az érdeklődőket. A finom borok mellett 

ínycsiklandozó ételek, muzsika, élősakk, focitorna, futóverseny, pincetúra, fotókiállítás, kézműves 

sarok színesíti a 2 napos programot. Fellép többek között a Kispál és a Borz… stb.  A fesztivál 

részletes programja és a jegyelővétel a http://www.batorkeszi.sk honlapon elérhető. Bátorkeszin a 

borkészítés mellett a sakkozásnak is nagy hagyományai vannak, klubunk idén ünnepli fennállásának 

50. évfordulóját. A jeles dátumot egy 2 napos rendezvény keretein belül ünnepeljük meg. Május 8-án, 

pénteken az „A bátorkeszi sakk 50 éve” címmel könyvbemutatóra és kiállítás-megnyitóra kerül sor. 

Szombaton, május 9-én a 2. Bátorkeszi Sakkünnep alkalmából egy sakkversenyt szervezünk. Ezt 

követően egy „élősakk bemutatóval” folytatjuk a napot, majd pedig Csom István (olimpiai bajnok 

Buenos Airesben 1978-ban) ad 20 táblás szimultánt.  

2. Bátorkeszi Sakkünnep: sakkverseny, élősakk, szimultán 

A rendezvény célja:  A sakkbarátság erősítése, a sakk népszerűsítése, és a bátorkeszi sakk 

hagyományainak ápolása. 

A rendezvény időpontja:  2015. május 9. 

A rendezvény helyszíne:  Bátorkeszi - Galambos dűlő, (Rossz idő esetén a helyi kultúrház) 

A rendezvény szervezője:  Bátorkeszi Sakk-klub 

Programszervezők:   Domány Zsófia és Dolník Attila 

Résztvevők: Bárki, aki a Borfesztivál területén érvényes belépővel rendelkezik. 

PROGRAM: 

Sakkverseny:   Helyszíni nevezés:8:30-tól 9:00-ig 

Megnyitó: 9:15-tól 9:45-ig 

1-9. (1-11.) forduló: 10:00-tól 13:00-ig 

Élősakk:   Élősakk bemutató: 13:30-tól – 14:10-ig 

Sakkverseny:   Eredményhirdetés: 14:10-14:30 

Szimultán:   20 táblás szimultán Csom Istvánnal 14:30-tól 

 

 

 

http://www.batorkeszi.sk/


A verseny lebonyolítása: 

9 fordulós svájci rendszerű verseny, 2x5 perc játékidő, FIDE szabályok szerint 

Versenybíró: Pallag György, Gyöpös István 

Díjazás: 1. díj egy értékes TABLET, 2-5. díj: 40-30-20-10 euró értékű tárgyi jutalom. Különdíjban 

részesül a legjobb gyerek (14 éves korig), legjobb ifjúsági (18 éves korig), legjobb női, legjobb senior 

(60 év felett), legjobb 2000 élő alatti, legjobb 1600 élő alatti, legjobb FIDE élő nélküli, legjobb 

külföldi játékos (kategóriánként legalább 3 induló esetén). A díjak nem kerülnek megosztásra. 

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

Borfesztivál belépő:  A játékosok, akik e-mailben előneveztek, azok a verseny napján reggel 8:00 

és 8:45 között kedvezményesen 10 euróért válthatnak jegyet a borfesztiválra. 

 Helyszíni nevezés esetén (előnevezés nélkül) 13 euróért váltható belépő. 

 10 éven aluliak számára a belépő ingyenes. 

 A 10 éven aluli játékosok kísérői szintén kedvezményesen, 10 euróért tudnak 

részt venni a fesztivál. 

 Mindenki más a helyszínen 13 euróért, vagy elővételben kedvezményesen a 

www.batorkeszi.sk weboldalon tud jegyet vásárolni. 

Nevezési díj:  Külön a versenyre és a szimultánra nevezési díj nincs.  

Nevezés módja:  Nevezni e-mailben a chess.batorkeszi@gmail.com címen lehet 2015. május 5-ig, 

illetve a helyszínen a megnyitó kezdetéig. 

Minden 2 játékos 1 órát és egy sakk-készletet köteles hozni! (Ha ez nem megoldható, kérjük 

előre jelezni!) 

ÉLŐSAKK 

A figurák életre kelnek és megütköznek egymással a végső győzelemért. Sok-sok látványos 

csatajelenet, hadicsel, trükk és áldozat színesíti az izgalmas mérkőzést. A kosztümös figurák mellett 

egy kiváló moderátor kalauzolja el a nézőt a sakkvilág rejtelmeibe.  

SZIMULTÁN 

Szimultán Csom István nagymesterrel, az 1978-ban Buenos Airesben olimpiai bajnok magyar 

sakkcsapat tagjával. A szimultán 20 táblán zajlik. Az első 20 játékos, aki e-mailben jelentkezik, tud 

először asztalhoz ülni, ezt követően pedig igény esetén lehetőség lesz a felszabaduló helyeket pótolni. 

Információ: Domány Zsófia: +36302780546 Dolník Attila: +421908136953 

chess.batorkeszi@gmail.com, 

 

 

A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntartják.
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