
Nemesbük Kupa 
Versenykiírás (a változtatás joga fenntartva) 

A verseny célja a sportág helyi- és környékbeli népszerűsítése mellett a 

sportbarátság ápolása. 

A verseny rendezői: 

.. Nemesbük Község Önkormányzata és a Lajosmizsei Sakk Kör 
 

.. helye-, ideje: 8371 Nemesbük, Rákóczi u.62. (Kultúrház), 2020. július 18.* 

.. fővédnök: Dr. Simotics Barnabás polgármester 

.. főrendező: Móczó István, Lajosmizsei SK elnök, 70/390-6385, moczoistvan52@gmail.com. 

.. főbíró: Seres László 20/594-5321, fotitkar@bkmsakk.hu 

Résztvevők: bárki indulhat, versenyengedély nem szükséges, nem kerül élő-feldolgozásra. 

Jelentkezés július 10-ig a főrendező elérhetőségén. Kérjük a név-, szül. év-hónap-nap-, 

kedvezményes szállásigény megadását. 

A helyezések megállapítása: Pont, Egymás-elleni eredmény, Buchholz-, BergerSB-, 

Progresszív számítás szerint, tovább csak díjazott helyekért villámjáték következik, 

melynek szabályait adott esetben ismertetjük.  
Lebonyolítás: svájci rendszer, 7forduló, 15-15 min., rapid.  
A tervezett program: 

Beérkezés-, Regisztráció 0830- tól.  Megnyitó:  0930-. 

1. forduló 1000-,  2. f. 1040-,  3. f. 1120-,  Ebédszünet: ~1200-1300-, 

4. forduló 1300-,  5. f. 1340-,  6. f. 1420-,  7. f. 1500- 
Várható eredményhirdetés: ~1540 ~ 1600- között. 

Nevezési díj: 1.500,- Ft. Fizetés a regisztrációval egyidejűleg. 

Szállásajánlat környékbeli vendégházakban:  kétágyas szoba:6000,- Ft/éjszaka.  

Étkezési lehetőség: a község önkormányzata az ebédszünetben minden résztvevőt- és kísérőt 

egytál-ételre vendégül lát. 

Költségek: a nevezés-, szállás-, étkezés-, utazás stb. a résztvevőket, a lebonyolítás a 

rendezőket terheli. 

Díjazás: a bajnok serleget-, az I-III. helyezett- és a legjobb három 14- 

év alatti érmet-, az I-VI. oklevelet kap. Egyéb különdíjat nyerhetnek a 

megnyitón kihirdetett kategóriák legjobbjai. Egy játékos több díjat is 

kaphat. Választható díjak: 12- 10- 8- 5-eFt**, olajfestmény-, váza-, 

ajándékkosár-, futball-labda-, sakk könyv. 
 Választható: Móczó István „Nemesbüki táj” festménye   

(olaj, farost, 60x60 cm) 

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

játszma bármely szakaszában engedélyezett. 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! 

Nemesbük, 2019. december 21. 

Üdvözlettel Móczó István 
 

* Vírus-veszély esetén a tartaléknap augusztus utolsó vasárnapja lehetséges. 

** A pénz-díj bruttó, SzJA-köteles, holtverseny-esetén NEM KERÜL megosztásra, azt a kihirdetett sorrendben 
nyerik el. 
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