
            VI. FUTURA SAKK KARNEVÁL 
 
                                 Nyílt felnőtt és korcsoportos rapid sakkverseny 
                                  Mosonmagyaróvár, 2019. február 16.szombat 
 

 
Verseny célja: A sakkozás népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása a kevés 
szabadidővel rendelkező sakkozók részére. 
Rendező: Fehér Ló Sakk Egyesület Mosonmagyaróvár 
Résztvevők: Bárki, aki a megadott nevezési határidőig benevez  
Ideje és helye: 
 
                                    2019. február 16. szombat 9:00-tól 
                     FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpont 
                          9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 142. 
 
Lebonyolítás: 2 csoportban, 7 fordulós svájci rendszerben. 
  A-csoport: 2×20 min+5 sec lépésenkénti bónuszidő, 12 éven felüliek és FIDE 
értékszámmal rendelkező játékosok csak ebben a csoportban indulhatnak! 
  B-csoport: 2×20 perc játékidő. 2007. január 1. után született, FIDE értékszámmal nem 
rendelkező játékosok részére. 
 
Versenybírók:  A-csoport: Pergel László nemzetközi versenybíró 
                        B-csoport: Varga Péter nemzetközi versenybíró 
Helyezések eldöntése: A szerzett pontok alapján, pontegyenlőség esetén finomított 
Bucholz, Bucholz, majd TPR dönt. 
 
Díjazás: 
  A-csoport: Az 1-6. helyezett 80-60-45-30-20-15 ezer forint, valamint serleg, érem 
díjazásban részesül. A legjobb 1600 és 2000 FIDE -értékszám alattiak 1-3. helyezettje 
15-10-5 forint, valamint serleg, érem díjat nyer. A legjobb női, senior és 
mosonmagyaróvári játékos serleg, érem díjazásban részesül. 
Az A-csoport nyertese 1 évig birtokolja vándorserlegünket is!!! 
  B-csoport: Az 1-3. helyezett fiú és lány 15-6-4 ezer forint értékű 
ajándékutalványt,serleget valamint érmet nyer. 
  Kategóriák: ovisok, 12-10-8 éven aluliak. Az 1-3. helyezett fiúk és lányok 
kategóriánként ajándékutalványt és érmet nyernek, valamint a kategória győztesek 
serleg díjazásban részesülnek. 
  Mindkét csoport 7., 13., 21. helyezését szerencsedíjjal jutalmazzuk! 
 
Nevezési díj: 2000 forint 
Nevezési határidő: 2019. február 14. éjfél 
Nevezni a feherlose@freemail.hu email címen vagy a +36 20/269-00-83 telefonszámon 
lehet. 



 
Program: 
  Regisztráció: 8:00-tól, 1. forduló: 9:00-tól 
A Futura Sakk Karnevál további rendezvényei: 
Élő sakk: Rapid sakkjátszmák óvodai jelmezes csapatokkal, meghívott versenyzőkkel a 
Simonyi Károly auditóriumban 
16:30-tól Sakk szimultán 30 táblán Erdős Viktor olimpiai válogatott, nemzetközi 
nagymesterrel a III. emeleti kiállító teremben. 
 
A sakk szimultánra való jelentkezéseket a nevezésnél kérjük jelezni, a jelentkezéseket 
„érkezési sorrendben” tudjuk elfogadni. 
 
Egyéb: A versenyre való nevezéshez versenyengedély nem szükséges. 
            Minden induló gyermek játékos csokoládét kap ajándékba. 
 
A szervező a versenykiírás változásának jogát fenntartja! 
 
 

             
 
                         Jó versenyzést kíván a Rendezőség! 
 
 
 
 
 
Mosonmagyaróvár, 2018. november 1. 


