
G É N I U S – KWIZDA K U P A 

Korcsoportos sakkversenysorozat 
 

 

A verseny célja:  
- A sakkjáték népszerűsítése 

- Versenylehetőség biztosítása az utánpótlás-nevelés érdekében 

 

A versenysorozat 6 különálló versenyből áll, melyek külön díjazással lesznek lebonyolítva. Az összetett versenyben a 

versenyeken szerzett pontok összeadódnak, a végeredménybe az 5 legjobb verseny eredménye számít bele. 

Az összetett versenyen a korcsoportok győztesei kupát nyernek, valamint a Debreceni Sakkiskola által 2018 

nyarán szervezett sakktáborban 50% kedvezménnyel vehetnek részt. Továbbá az 2-3 helyezettek értékes tárgy-

díjat kapnak. 

 

A versenyek ideje és helye: Újkerti Közösségi Ház, Debrecen Jerikó út 17-19. 

 

1. verseny 2018. október 06. 

2. verseny 2018. november 17. 

3. verseny 2018. december 08 

4. verseny 2019. február 02. 

5. verseny 2019. március 09. 

6. verseny 2019. április 13. 
 

A verseny rendezője: Debreceni Sakkiskola-KWIZDA Egyesület 

 

Versenybíró: Száva Miklós, Juhász Mihály 

 

A verseny résztvevői: 
       U8) 8 éven aluli lányok és fiúk, akik 2011.01.01-jén vagy azután születtek, 

U10) 10 éven aluli lányok és fiúk, akik 2009.01.01-jén vagy azután születtek,  

U12) 12 éven aluli lányok és fiúk, akik 2007.01.01-jén vagy azután születtek,  

U14) 14 éven aluli lányok és fiúk, akik 2005.01.01-jén vagy azután születtek,  

U16) 16 éven aluli lányok és fiúk, akik 2003.01.01-jén vagy azután születtek,  

U18) 18 éven aluli lányok és fiúk, akik 2001.01.01-jén vagy azután születtek. 

 

Minden korosztályban a fiúk és a lányok egy csoportban indulnak, de külön díjazással. Ha valamelyik 

korcsoportba nemenként legalább 8 versenyző nevez, akkor külön csoportban versenyeznek. Kis létszám esetén 

csoportösszevonásra kerülhet sor. 

Lebonyolítás:   U8-U10 csoportokban 7 fordulós svájci rendszerben 20-20 perces játékidővel, 

U12-U18 csoportokban 6 fordulós svájci rendszer 15 perc + 3 mp/lépés játékidővel 

 A versenyen a FIDE rapid versenyszabályai érvényesek, a helyszínen kihirdetett szabályok 

alkalmazásával, számítógépes párosítással. 

Díjazás: Korcsoportonként és nemenként az 1-3. helyezettek érem, az 1-6. helyezettek oklevelet kapnak. 

A versenyeken minden résztvevő ajándékot kap. 

     

A versenyek programja:  

Regisztráció: 08:10 - 08:50 

Megnyitó:  09:00 - 09:10 

   I. forduló 09:15 - 09:55 

  II. forduló 10:05 - 10:45 

 III.  forduló 10:55 - 11:35 

 IV.  forduló 11:45 - 12:25 

 V. forduló 12:35 - 13:15 

 VI. forduló 13:25 - 14:05 

Az eredményhirdetés várható időpontja: 14:20. 

 

Helyezések eldöntése: 1. szerzett pont  2. egymás elleni eredmény 3. Buchholz számítás 4. Berger-Sonneborn 

számítás 5. Progresszív számítás 

Nevezési díj:  1.200 Ft. Helyszíni nevezés esetén 1.500 Ft. A nevezési díjak fizetése a regisztrációval egyidejűleg 

történik.  

Nevezési határidő: a verseny előtti csütörtök 20:00-ig emailben 

információ:  Juhász Mihály  Tel: 52/435-806,  20/5005237                      e-mail: sakkiskola@gmail.com 

 

A nevezéseknek tartalmaznia kell: a játékosok nevét, születési idejét, az egyesület nevét (ha van) és a FIDE 

értékszámot.  

 

 

Debrecen, 2018. szeptember 04.  Debreceni Sakkiskola-KWIZDA Egyesület 

mailto:sakkiskola@gmail.com

