
 

 

M16 FIDE értékszámszerző sakkverseny 

Szeged, 2018. március 16-18. 

 

A verseny célja: - FIDE értékszám szerzés és versenylehetőség biztosítása 3 nap alatt, 
 - sakkbaráti kapcsolatok kialakítása, ápolása. 

Rendező: Maróczy Géza Sportegyesület 

Helyszín:  SZTE ETSZK Madzsar József Kollégium;  6722 Szeged, Bal fasor 39-45. 

Résztvevők:  Bárki, aki a jelzi nevezési szándékát, a nevezési díjat megfizeti és rendelkezik 2018-as 
versenyengedéllyel. 

Nevezés:  Csizmadia Lászlónál lehet nevezni elsősorban e-mailben a chess07me@gmail.com címen 
vagy a +36 30/777-2034-es telefonszámon. Nevezés tartalma: név, egyesület, FIDE 
azonosító, telefonszám. Az „U2200” csoportba csak 1500 élő feletti játékosok nevezhetnek. 

Nevezési díj:  Az alap nevezési díj az „U1600” csoportban egységesen 4000 Ft, az „U2200” csoportban a 
legalább 1600 élővel rendelkező játékosoknak 4000 Ft, 1600 élő alatti játékosoknak 5000 Ft. 

  A 2018.03.07. után beérkező nevezések díja 500 Ft-tal emelkedik. A 16 év alatti játékosok 
500 Ft kedvezményt kapnak. A Maróczy SE versenyzői 500 Ft kedvezményt kapnak. 

A nevezéseket e-mailben visszaigazoljuk, csak a visszaigazolt nevezés tekinthető 
elfogadottnak.  A tervezett létszám mindkét csoportra 20-20 fő.  

Lebonyolítás:  U1600: 1600 élő-pontszám alatti csoport: 8 forduló svájci rendszerben, 60-60 perc játékidő 
a teljes játszmára, lépésenkénti hozzáadott idő nélkül, gyorsított játszmabefejezéssel. 

 U2200: 2200 élő-pontszám alatti csoport: 7 forduló svájci rendszerben, 60-60 perc játékidő 
a teljes játszmára, valamint lépésenként 30-30 mp hozzáadás. 

Rangsorolás: 1.Pontszám   2.Több győzelem   3.Progresszív érték   4.Mód. Buchholz (Hi-Lo)   5.Sorsolás 

Díjazás: Mindkét csoportban tárgyjutalomban (trófea, érem, oklevél) részesül a résztvevők 20-25%-
a. Az első három helyezett mellett az előnevezett résztvevők száma és összetétele alapján 
különdíjak kerülnek meghatározásra. A végleges díjazást a verseny kezdete előtti napokban 
tesszük közzé. Díjat csak személyesen az eredményhirdetésen lehet átvenni! 

Versenyprogram: 

Regisztráció: március 16. 8 30 – 9 45 

Megnyitó: március 16. 9 50 

Versenyprogram "U1600"   "U2200" 

1. forduló március 16. 10:00-12:00 1. forduló március 16. 10:00-13:00 

2. forduló március 16. 13:30-15:30 2. forduló március 16. 14:30-17:30 

3. forduló március 16. 16:00-18:00     

4. forduló március 17. 9:30-11:30 3. forduló március 17. 8:45-11:45 

5. forduló március 17. 13:00-15:00 4. forduló március 17. 13:00-16:00 

6. forduló március 17. 16:15-18:15 5. forduló március 17. 16:15-19:15 

7. forduló március 18. 9:30-11:30 6. forduló március 18. 8:45-11:45 

8. forduló március 18. 12:30-14:30 7. forduló március 18. 12:30-15:30 

Eredményhirdetés március 18. 15:00   március 18. 15:45 
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További fontos szabályok, információk 

 

Azok a helyszíni regisztrációnál (március 16. 8:30 - 9:45) meg nem jelenő játékosok, akik nem jelezték 

késésük okát, nem lesznek bepárosítva az első fordulóra és nem vehetnek részt a versenyen. Amennyiben 

valaki nem tud időben megjelenni a versenyen vagy a nevezés leadása után kénytelen visszalépni a versenytől, 

kérjük, jelezze késését illetve távolmaradását a chess07me@gmail.com e-mail címen vagy a +36 30/777-2034 

mobil telefonszámon. 

 

2018-ra érvényes versenyengedéllyel nem rendelkező játékosoknak új versenyengedély kiváltása szükséges a 

versenyen való induláshoz. Ezt a Maróczy Géza Sportegyesületbe történő belépéssel egyidejűleg tud a rendezőség 

biztosítani, amennyiben időben jelzi az induló játékos eziránti igényét. Új versenyengedélyt március 5. után nem 

intézünk. A versenyengedély kiváltás és tagsági díj miatt a nevezési díjon felüli többlet díj 5500 Ft. 

A verseny időpontjában érvényes FRD-vel nem rendelkező külföldi játékosoknak FIDE regisztrációs díj fizetése 

szükséges, melynek díja 1500 Ft/fő – a helyszínen kiváltható. FIDE azonosítóval nem rendelkező külföldi játékos 

nem indulhat a versenyen. 

 

Döntetlent ajánlani a parti során végig lehetséges, a sportszerűség kereteit betartva. 

A játszmák kiírt kezdési időpontjához képest maximum 1 óra késés lehetséges, utána a játékos elveszti a játszmát. 

Ha egy versenyző késés miatt kontumáltan veszít és a következő forduló párosításáig nem jelzi a bírónál a késés 

okát, a következő fordulóra nem kerül bepárosításra és a versenyből kizárásra kerül. 

 

Az „U2200” csoportban a játszma írása végig kötelező, míg az „U1600” csoportban a játszma írása, ha a játékos 

hátralévő ideje 5 perc alá csökkent, nem kötelező. 

Az „U1600” csoportban játszók a gyorsított játszmabefejezés keretein belül, amennyiben játékidejük 2 percen 

belülre csökkent, döntetlent igényelhetnek a bírótól, amennyiben úgy érzik, hogy az ellenfelük nem tesz kísérletet 

normál eszközökkel a parti megnyerésére. 

 

Játszma alatt elektronikus kommunikációs eszköz (pl. mobiltelefon) nem lehet bekapcsolva, az általa kiadott hang 

a játszma azonnali elvesztését eredményezi. Játszma közben beszélgetni nem lehet, többszöri figyelmeztetés után 

a beszélgetés a játszma elvesztésével is járhat. 

 

Óvást a következő forduló megkezdéséig írásban lehet benyújtani, 15000 Ft letétbe helyezésével egyidejűleg. Az 

óvásról a verseny előtt megválasztott 3 tagú zsűri dönt. Megítélt óvás esetén a 15000 Ft visszajár, ellenkező 

esetben elvész. 

 

A szállást és étkezést önálló szervezésben lehet megoldani. 

 

A versenyről további információkat (nevezők, eredmények, képek) a Maróczy Géza SE Facebook oldalán 

(www.facebook.com/maroczyse) fogunk közzétenni. 

 

A rendezőség a versenykiírásban foglaltak megváltoztatásának jogát a verseny megkezdéséig fenntartja. 

            Maróczy Géza SE 
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