
   Hajdú Kupa 

Felnőtt és Senior Egyéni Nyílt Rapid Sakkbajnokság 
“Unokától a nagypapáig…” 

A verseny célja:  
- A sakkjáték népszerűsítése 
- Verseny lehetőség biztosítása felnőtt és örökifjú sakkozók részére a régióban 
- Sakkbarátság ápolása 
- FIDE RAPID értékszám szerzése, módosítása (A csoport) 

 
A verseny ideje és helye:  

2019. május 4 szombat  
 Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, Süveg utca 3. 
A verseny Rendezője: Debreceni Sakkiskola-Kwizda Egyesület, Hajdú-Bihar megyei Sakkszövetség, DSZC 
A verseny résztvevői:  

Szenior kategóriában 2019. január 01. előtt betöltötte a hatvanadik életévét. 
Felnőtt kategóriában: 
“A” csoport értékszám határ nélkül, 2019-es versenyengedély kötelező,  

külföldieknek érvényes FRD szükséges  
“B” csoport 1800 Élő pont alatti értékszámmal rendelkezők  

 
Lebonyolítás: 7 fordulós svájci rendszerben, 15 perc +  5 mp / lépés, a FIDE rapid versenyszabály szerint, 
számítógépes párosítással. Szenior és felnőtt kategóriában külön versenyeznek a résztvevők. 
 

Óvásra a forduló befejezése után 5 percig van lehetőség 10.000 Ft befizetésével egyidejűen, amely jogos óvás esetén visszajár. Az első forduló 

előtt 3 tagú zsűri kerül bejelentésre. Esetleges óvást a kiírt feltételekkel a zsűri Elnökéhez lehet benyújtani. 

Díjazás: első helyezett kupa, 1-3 helyezett érem, 1-6 helyezett oklevél 
Az A csoportban a legjobb Hajdú-Bihar megyei játékos (lakcímkártya vagy HBm-i egyesület) elnyeri a 
„Hajdú-Bihar megye rapid bajnoka címet”. A Senior csoportban a legjobb Hajdú-Bihar megyei játékos 
(lakcímkártya vagy HBm-i egyesület) elnyeri a „Hajdú-Bihar megye Senior rapid bajnoka címet” 

 
Nevezési határidő: 2019. május 1. 20:00-ig e-mailon 
Nevezési díj: 1500 FT/fő A nevezési határidő után 2000 Ft/fő. A nevezési díjak fizetése a regisztrációval egyidejűleg a 
helyszínen történik. 
Nevezés: e-mail: sakkiskola@gmail.com  Információ: Juhász Mihály tel: 20/500-5237 
 
A nevezéseknek tartalmaznia kell: a játékos nevét, születési idejét és ha van az egyesület nevét, FIDE azonosítóját, 
Élő pontszámot. 
Helyezések eldöntése: 1. szerzett pont  2. Bucholc számítás  3. Berger-Sonneborn 4. Progresszív 
A verseny programja: 

Regisztráció: 08.00 - 08:45 
Megnyitó:  09.00 - 09:15 

  
   I. forduló 09:20 - 10:00 
  II. forduló 10:10 - 10:50 

 III. forduló 11:00 – 11:40 
 IV. forduló 11:50 – 12:30 
 V. forduló 12:40 – 13:20 
 VI. forduló 13:30 – 14:10 
 VII. forduló 14:20 – 15:00

 
Az eredményhirdetés várható időpontja: 15:15 óra 

A verseny ideje alatt a helyszínen büfé üzemel. 
 
 
Hajdú-Bihar megyei Sakkszövetség  Debreceni Sakkiskola-Kwizda Egyesület 
 
Debrecen, 2019. március 30. 

mailto:sakkiskola@gmail.com

