
 Pálóczi Horváth István Kupa 2019 

Hírverés, elmúlt verseny eredmények, ÉLŐ, foto, parti.  

Versenykiírás (a változtatás joga fenntartva) 

A verseny célja élőpont szerzés-, módosítás, a sportág helyi- és környékbeli 

népszerűsítése mellett a sakkon keresztül a sportbarátság ápolása. 

A verseny rendezői: a Lajosmizsei Sakk Kör és a 

Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 
..helyszíne: 2377 Örkény, Fő u.5-7. ..ideje: 2019. március 14-16. 

 

Tiszteletbeli fővédnök: Solymosi László elnök, Pest Megyei Sakkszövetség  

Versenyigazgató: Móczó István, a Lajosmizsei Sakk Kör elnöke, információ: 70/390-6385 

Főbíró: (747270) Seres, László 20/594-5321. <fotitkar@bkmsakk.hu> 

Résztvevők: U2200(A) -versenyengedéllyel*,  Élő-vált.(előjegyezve), valamint  Amatőr(B), bárki 

részt vehet, versenyengedély nem szükséges. 

Jelentkezés március 10-ig e-mail-ben: moczoistvan52@gmail.com.  Kérjük a név-, szül. év- hónap- nap-, 

csoport-megjelölést (A-esetén azonosító-kódot), kedvezményes szállás-, étkezés- egyéb igényt. 

A helyezések megállapítása: a szerzett pont, egymás-elleni eredmény, Buchholz-, BergerSB-, Progresszív 

számítás szerint. Kivéve, ha az első-helyen maximális-ponttal (100%) egynél több versenyző áll, vagy 

minden szempont egyezik, a díjazott helyekért villámjáték következik, melynek szabályait adott esetben 

ismertetjük.  
Lebonyolítás: mindkét csoportban svájci rendszer,  

(A)6forduló,60-60 min all + 30 sec add/all mvs, (B)7forduló,60-60 min all QPF. 

Program (nap) A csoport B csoport 
(csütörtök) Regisztráció 1430-, Megnyitó 1530-,  1. forduló ~1600 
(péntek) 2. f. 900-,  3. f. 1250-,  4. f. 1600-, 2. f. 900 -,  3. f. 1110-,  4. f. 1400-, 
(szombat) 5. f. 900-,  6. f. 1250-.   5. f. 900 -,  6. f. 1110-,  7. f. 1400-. 
 Eredményhirdetés: ~1615- től várható. 
Költségek: a nevezés-, szállás-, étkezés-, utazás stb. a résztvevőket-, a lebonyolítás a rendezőket terheli. 

Nevezési díj:   

A:0-1600(ÉLŐ):6.000, 1601-1900:5.000, 1901-2100:4.000, 2100-felett:3.000,  

B:3.000 (HUF). Fizetés a regisztrációval egyidejűleg. 

Szállásajánlat: legolcsóbb a verseny helyszínén, 2-4 ágyas kollégiumi szobákban: 2.000 Ft/fő/éj (szóló-

elhelyezés felárral). Étkezés: 1000 Ft-ért menü-kiszállítás igényelhető a versenyhelyszínre. 
 

Díjazás: Mindkét csoport bajnoka serleget, az I-III. helyezett érmet nyer, az I-VI. 

helyezett tárgydíjat választhat. Érmet és tárgyjutalmat kap a legeredményesebb nő-, a 

legjobb három 14- év alatti. Egyéb különdíjat, tárgydíjat nyerhetnek a megnyitón 

kihirdetett egyéb kategóriák legjobbjai. Egy játékos több díjat is kaphat.  
Választható tárgydíj: 

 Móczó István „Virágcsendélet” festménye (olaj, farost, 40x30 cm) 

 
Egyéb: A játékosnak joga van 30 perc késésre, mely a gondolkodási időt terheli. Döntetlen ajánlat a játszma 

bármely szakaszában engedélyezett. Bye-kérés nincs (máshol meg-honosodott forduló-kihagyás-t fél-ponttal 

az MSSZ magyarországi minősítő versenyeken jelenleg nem támogatja. A későbbi becsatlakozás, vagy 

„szabadnap” indokolt esetben, NULLA-ponttal). 

Az itt nem részletezett kérdésekben az általános írott- és íratlan sakk-szabályokat kell alkalmazni. Vitás 

kérdés felmerülésekor óvási díj (4000 ft) megfizetése után a választott zsűri döntése irányadó.  

További tudnivalók-,  változások a megnyitón kerülnek kihirdetésre. 

Minden versenyzőnek sportszerű, eredményes játékot, a kísérőknek jó szurkolást-, kikapcsolódást kívánunk! 
Örkény, 2018. október ... 

Üdvözlettel Móczó István 
*     A helyszínen nincs lehetőség FIDE-azonosító-, sem a versenyengedély megszerzésére. Az frd- rendezése a nem 

HUN jelzésű, de azonosítóval rendelkezők részére lehetséges(1600HUF).  

 

Utoljára frissítve: 2019.02.23. © SL.  
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