
 
 

Versenykiírás  
SakkSarok Négyévszakos Schnell Sakkversenysorozat 

 
A versenysorozat céljai: folyamatos játéklehetőség biztosítása minden korosztály számára, sakkbaráti kapcsolatok 

kialakítása és ápolása, versenyzési-, sikerélmény-szerezési lehetőség biztosítása, sportág népszerűsítése. 

 

A versenysorozat rendezője: Puskásné Dr. Kisbodri Cecília 

 

A versenysorozat támogatója:   Maróczy Géza Sportegyesület 

Szittya Hagyományőrző Íjász Egyesület 

A versenynapok időpontjai: 

Amennyiben egy később kiírásra kerülő esemény miatt a versenynap egy jelentősebb sakkversennyel ütközésre kerülne, a 

kiírásban szereplő időpontot módosíthatjuk, a változásról a korábbi résztvevőket értesítjük. 

1. verseny: 2018. november 24. (szombat) 15.00 óra, Schnell ősz 

2. verseny: 2019. február 23. (szombat) 15.00 óra, Schnell tél 

3. verseny: 2019. május 25. (szombat) 15.00 óra, Schnell tavasz 

4. verseny: 2019. augusztus 31. (szombat) 15.00 óra, Schnell nyár a II. SakkSarok OPEN 

 

A versenyek helyszíne: 6723 Szeged, Brüsszeli krt. 7. szám alatt SakkSarok (kiv. augusztus 31.) 

 

Program: 14.30-14.55. helyszíni regisztráció, nevezési díjak befizetése 

      14.55-15.00 megnyitó 

      15.00-17.00 7 forduló lebonyolítása 

      17.00-17.30 eredményhirdetés 

 

A verseny résztvevői: Bárki nevezhet, nemre, korra és élőpontra tekintet nélkül.  

 

Nevezés: A versenyterem befogadóképessége miatt előregisztráció szükséges a cilimisi@gmail.com e-mail címen a 

név és születési év megadásával. Előnevezési határidő verseny előtti csütörtök éjfél. Nevezési díj: 500 Ft, amit a 

helyszínen készpénzben kell megfizetni. A versenyre maximum 40 főt tudunk fogadni, ezért kérjük az időben történő 

jelentkezést! A későbbi nevezés vagy helyszíni regisztráció – a helyek függvényében - lehetséges, csak felárral +500 Ft. 

A versenyek lebonyolítása: A versenysorozat 4 versenyből álló verseny, amely minden egyes állomása önálló egyéni 

verseny. 7 fordulós svájci rendszer egy csoportban SM párosító programmal. Külön kerülnek értékelésre a 2004.01.01 

előtt születettek (felnőtt csoport), 2004.01.01 után születettek (felsős csoport), továbbá 2008.01.01 után születettek (alsós 

csoport).  

 

Játékidő: 5-5 perc gondolkodási idővel (hozzáadott bónusz idő nélkül). 

Holtverseny eldöntése: Módosított Buchholz, Progresszív, Sorsolás. 

Díjazás: Díjat osztunk versenyenként és összetettben. Mindhárom csoportban az 1-3 helyezettek érmet kapnak. A 

legfiatalabb és a legidősebb versenyző is díjazva lesz valamint a legjobb nő. A 4. versenynapon értékes tárgyjutalomban 

részesülnek azok a résztvevők, akik mind a négy versenyen részt vettek. Az összetett verseny sorrendjét a versenyeken 

elért összesített pontszám adja. 

Versenyeket levezető bíró: Váczi Zoltán versenybíró 

Egyebek: A verseny rendezője a változtatás jogát fenntartja. A versenyen fénykép és videófelvételek készülhetnek. 

Érdeklődni a 70/778-5828 telefonszámon lehet. 

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

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

Minden sakkozni szeretőt várunk a versenyeinken! 
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