
   Hajdú Kupa 

 Korcsoportos Egyéni Nyílt Rapid Sakkbajnokság 
“Unokától a nagypapáig…” 

A verseny célja:  
- A sakkjáték népszerűsítése 

- Verseny lehetőség biztosítása az utánpótlás nevelés érdekében 

- Hajdú-Bihar megyei korcsoportos egyéni rapid bajnoki címek eldöntése 

 

A verseny ideje és helye: 
2015. május 9 szombat 

 Nagyerdei étterem, Debrecen Egyetem tér 1. 
 

A verseny rendezője: Debreceni Sakkiskola Egyesület, Hajdú Bihar megyei Sakkszövetség 

 

Versenybíró: Száva Miklós, Szilágyi Tibor, Juhász Mihály 

 

A verseny résztvevői: 

     U8)   8 éven aluli lányok és fiúk, akik 2007.01.01-jén vagy azután születtek, 

U10) 10 éven aluli lányok és fiúk, akik 2005.01.01-jén vagy azután születtek,  

U12) 12 éven aluli lányok és fiúk, akik 2003.01.01-jén vagy azután születtek,  

U14) 14 éven aluli lányok és fiúk, akik 2001.01.01-jén vagy azután születtek,  

U16) 16 éven aluli lányok és fiúk, akik 1999.01.01-jén vagy azután születtek,  

U18) 18 éven aluli lányok és fiúk, akik 1997.01.01-jén vagy azután születtek. 

 

Minden korosztályban a fiúk és a lányok közös csoportban indulnak, de külön lesznek díjazva. 

 

Lebonyolítás: 7 Fordulós svájci rendszerben 20-20 perces játékidővel, a FIDE rapid versenyszabályai szerint, 

számítógépes párosítással. 

Díjazás: Korcsoportonként és nemenként a legjobb Hajdú-Bihar megyei játékosok elnyerik a Hajdú-Bihar megye 

korosztályos rapid bajnoka címért járó kupát. Az 1-3. helyezettek érem, az 1-6. helyezettek oklevelet 

kapnak.  

Minden résztvevő kap egy belépőt a debreceni élményfürdőbe. 

     
A verseny programja:  

Regisztráció: 08:00 - 08:45 

Megnyitó:  09:00 - 09:15 

Hajdú-Bihar megyei CSB díjkiosztó 09:15 - 09:30  

   I. forduló 09:40 - 10:20 

  II. forduló 10:30 - 11:10 

 III. forduló 11:20 – 12:00 

 IV. forduló 12:10 – 12:50 

 V. forduló 13:10 – 13:50 

 VI. forduló 14:00 – 14:40 

 VII. forduló 14:50 – 15:30

Az eredményhirdetés várható időpontja: 16.00 óra. 

 

Helyezések eldöntése: 1. szerzett pont  2. Buchholz számítás 3. Berger-Sonneborn számítás 4.Finomított Buchholz  

Nevezési Díj:  1000 Ft A nevezési határidő után 1500 Ft. A nevezési díjak fizetése a regisztrációval egyidejűleg 

történik. 

Nevezési határidő: 2015. május 7. 20:00-ig emailon 

Nevezési cím, információ:  Juhász Mihály  4033 Debrecen, Veres P. u. 59. 

                                              Tel: 52/435-806,  20/500-5237 

                                               e-mail: sakkiskola@gmail.com 

 

A nevezéseknek tartalmaznia kell: a játékosok nevét, születési idejét, ha van az egyesület nevét és az Élő 

pontszámot. 

A verseny ideje alatt a helyszínen büfé üzemel. 

 

Hajdú-Bihar megyei Sakkszövetség Debreceni Sakkiskola Egyesület 

 

Debrecen, 2014. április 5. 

mailto:sakkiskola@gmail.com

