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A verseny célja: 

 A sakkjáték népszerűsítése 

 Versenyzési lehetőség biztosítása 

 Tehetséges gyermekek felkutatása 

 Sakkbaráti kapcsolatok ápolása  

A verseny ideje és helye:  

 2015. május 17. (vasárnap!) 

 Hotel Atlantis****  

Hajdúszoboszló, Damjanich u. 10. 

Versenybírók: 

 Főbíró: Száva Miklós 

 Segédbírók: Farkas Ádám, Hidegh Gábor, 

Szabó Balázs, Szakály Balázs, Ujházi Dávid 

Korcsoportok 

 Óvodás korcsoport 

2008.01.01-jén vagy azután született óvodások. 

 U8  

2007.01.01-jén vagy azután születettek 

 U10 

2005.01.01-jén vagy azután születettek 

 U12 

2003.01.01-jén vagy azután születettek 

 U14 

2001.01.01-jén vagy azután születettek 

 U16 

1999.01.01-jén vagy azután születettek 

 U18 

1997.01.01-jén vagy azután születettek 

 
*Az egy korcsoportban nevező fiúk és lányok 
együtt versenyeznek, de díjazás szempontjából kü-

lön értékeljük őket. Alacsony nevezői létszám ese-

tén a szervezők fenntartják maguknak azt a jogot, 

hogy egyes korcsoportokat összevonhatnak, de az 

értékelés minden esetben külön történik. Előzetes 
jelzés esetén a lányok nevezhetnek a fiúk közé, va-

lamint magasabb korcsoportba való nevezés is le-

hetséges, de ez esetben az értékelés is szigorúan 

ott történik majd. 

Lebonyolítás: 

 7 fordulós svájci rendszer (ovi - 5 fordulós) 

 15-15 perc játékidő 

 FIDE rapid szabályok szerint 

 Számítógépes párosítással 

 Helyezések eldöntése: 1. szerzett pont, 2. 

Buchholcz-számítás, 3. Berger-Sonneborn-

számítás, 4. Progresszív-számítás, 5. egymás 

elleni eredmény 

Menetrend 

 

 

 

Várunk szeretettel!  

Díjazás: 

 Korcsoportonként és nemenként:  

érem (1-3. hely), oklevél (1-6. hely) 

 Tárgyjutalom 

Nevezési határidő: 

 2015.05.14 (12:00) 

Nevezési díj: 

 1200 Ft/fő (nevezési határidőig) 

 2000 Ft/fő (nevezési határidőn túl) 

Kedvezmények:  

 50% minden Hajdú-Bihar megyén kívülről 

érkező versenyzőnek (határidőre történő 

nevezés esetén). 

Nevezés 

 Tartalmazza a játékos(ok) nevét, születési 

idejét, továbbá ha van, akkor a játékos ÉLŐ 

pontszámát is. Óvodásoknál kérem jelezzék, 

ha az óvodás korcsoportba neveznek. 

*A változtatás jogát a szervezők fenntartják. 

Debrecen, 2015.02.16. 

Bajnok Sakkiskola Sportegyesület 

Farkas Ádám 

 30/438-0553 
 

Ujházi Dávid 

 30/540-5917 
 

info@bajnoksakk.hu 

II. ATLANTIS KUPA 

Országos Ifjúsági 
Sakkverseny 

Regisztráció   9:00 - 9:35 

Megnyitó   9:45 - 10:00 

1. forduló 10:00 - 10:30 

2. forduló 10:40 - 11:10 

3. forduló 11:20 - 11:50 

4. forduló 12:00 - 12:30 

Ebédidő 12:30 - 13:00 

5. forduló 13:00 - 13:30 

6. forduló 13:40 - 14:10 

7. forduló 14:20 - 14:50 

Eredményhirdetés 15:00 - 15:15 


