
 
Grand 24 órás Onyx SAKK-SCHNELLVERSENY 

Debrecen,2017.08.01-02 Erdőspuszta Club Hotel****  
 

A verseny célja:  A sportág népszerűsítése, a sakkbaráti kapcsolatok elmélyítése. Erdőspuszta Club Hotel**** 

népszerűsítése és turizmusának növelése. Lehetőséget teremteni teljesítőképességünk megismerésére. 24 órán 

keresztül folyamatosan sakkozni. 

A verseny támogatói: Grand Casino Debrecen; Onyx Casino Nyíregyháza www.grandcasinodebrecen.hu 
A verseny helyszíne: Debrecen, Panoráma-Diószegi út                 www.erdospusztaclubhotel.hu 

A verseny ideje: 2017. augusztus 1. (kedd) 12:00 – augusztus 2. (szerda) 12:00 

A verseny bírója: Száva Miklós a verseny első részében 

A verseny résztvevői: 2017-es versenyengedéllyel rendelkezni kell, külföldieknek érvényes FRD szükséges. 

Helyszínen versenyengedély kiváltása nem lehetséges, FRD díjat lehet fizetni, de FIDE azonosítóval rendelkeznie kell a 

játékosnak. Óvásra a forduló befejezése után 5 percig van lehetőség 5.000 Ft befizetésével egyidejűen, amely jogos 

óvás esetén visszajár. 
 
A verseny lebonyolítása:  

Kb. 110-120 fordulós körmérkőzés, 2 x 5 perc gondolkozási idővel, a FIDE schnell szabályai szerint.  
Az első kör, de minimum az első 29 forduló FIDE Blitz értékszámszerzésre be van jelentve, ez alatt 
az idő alatt FIDE országos versenybíró jelenlétében zajlik a verseny. 
A verseny közben 3 hosszabb (kb 40 perces) szünetet tartunk 6 óránkénti bontásban.  
Helyezések megállapítása: több szerzett pont; egymás ellen szerzett több pont; TPR 

 
Díjazás, mely GARANTÁLT, létszámtól függetlenül:  

I. hely: 25 000 Ft külön díjak  

II. hely: 15 000 Ft legjobb 18 év alatti játékos: sakk-könyv 

III. hely: 10 000 Ft   

IV. hely: 5 000 Ft  

V. hely: tárgydíj   

VI. hely: tárgydíj legjobb 1900 alatti: tárgydíj 

Költségek: Nevezési díj minden résztvevőnek 4.000 Ft/fő, mely tartalmaz 3x étkezést a helyszínen (Babgulyás, 

brassói és tojásrántottás reggeli) valamint AVE ásványvíz ellátás versenyzők részére díjmentes! 

Aki a Hajdú-bihari 2 hétben (indul a püspökladányi, a 24 órás és Karnevál kupa versenyek mindegyikén) 3-as 

versenysorozatot szeretné igénybe venni, 1500 Ft/verseny, azaz 4.500 Ft össz-kedvezményt kap. 

A verseny rendezési és díjazási költségeit a rendezőség biztosítja. 
 
Nevezési határidő: 2017. július 30. vasárnap 18:30.  Határidő utáni nevezéseket 1500 Ft pótdíj terhel. 

Regisztráció: 2017. augusztus 01. (kedd) 11:40-ig Megnyitó: 2017. augusztus 01. (kedd) 11:45 

 

Nevezéseket a következő címre kérjük küldeni:   e-mail: atslaci@gmail.com 
 
Egyéb tudnivalók: A versenytermi zónában dohányozni és alkoholt fogyasztani tilos! A 
verseny helyszínén szállás igényelhető sakkozói kedvezménnyel, akik legkésőbb 

2017.07.29-ig lefoglalják azt. Helyszínen a verseny alatti italfogyasztás 

megoldott. Jó tanács: Sakk résztvevők hozzanak magukkal fürdőruhát! 

 

A szervezők a változtatás jogát fenntartják! 

Kitartó készülést kívánunk minden sakkot szeretőnek! 


