
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

XI. Debreceni Sakk Karnevál 
 

Nemzetközi nyílt értékszámszerző verseny 
(A csoport) 

 
 
 

Debrecen, 2019.08.01-2019.08.04 



A verseny célja: A sakk sport népszerűsítése; sakkbaráti kapcsolatok ápolása; FIDE-értékszám szerzésének lehetősége; a Cívisváros 
hírnevének öregbítése 
Az „A” csoportban indulni csak érvényes versenyengedéllyel, illetve külföldiek esetén csak érvényes FRD befizetéssel és FIDE-azo-
nosítóval lehet. (Az FRD helyszíni befizetésére van lehetőség.) 
Verseny típusa: Nemzetközi nyílt egyéni verseny, számítógépes párosítással 
játékidő: 90 perc+30 sec/lépés; 7 forduló; fordulónként a várakozási idő: 60 perc 

Az „A” csoportban a játszma írása végig kötelező, döntetlent kizárólag a FIDE Sakkjáték Szabályzat 5.2 (d) és (e) esetében lehet 
igényelni. 

Időpont: 2019. 08.01-08.04 
Verseny helyszíne: VOKE Egyetértés Művelődési Központja, Debrecen Faraktár út 67. 

A művelődési központ további programjai megtalálhatóak a honlapjukon. 
Helyezések eldöntése: több szerzett pont; Buchholz; Progresszív; TPR 
 
Regisztráció:  2018.08.01 9:00-tól 10:30-ig, 10:31 után érkezők csak a 2. fordulótól lesznek párosítva. 
Megnyitó: 2018.08.01-én 10:45
1. forduló: 08.01-én 11:00-15:00 
2. forduló: 08.01-én 16:00-20:00 
3. forduló: 08.02-án   9:00 -13:00 

4. forduló: 08.02-án 14:00-18:00 
5. forduló: 08.03-án   9:00-13:00 
6. forduló: 08.04-én   8:00-12:00 

7. forduló: 08.04-én   13:00-17:00 
eredményhirdetés: 
2019.08.04-én 17:00

 
kiegészítő sakk és kulturális  programok 
„B” csoport 30-30 perc KO 11 forduló (kis létszám esetén körmérkőzés) 2019.08.01-2019.08.02 
2019.08.02.-án 18:00 schnell verseny, nevezési díj: 1.200 Ft /  fő - díjazás: a befolyt nevezési díjak 80%-a szétosztva 
2019.08.03.-án 14:00 rapid verseny, 7 forduló nevezési díj:  1.200 Ft / fő - díjazás: a befolyt nevezési díjak 80%-a szétosztva 
2019.08.02-08.04 Debreceni bor és Jazz napok  
 
Nevezés: legkésőbb 2018. július 28. 20:00-ig írásban e-mail-en: szavam@gmail.com vagy az alábbi űrlap kitöltésével: 
https://forms.gle/khkyymFXFZPMr9gn7 Minden nevezést visszaigazolok. Határidő utáni nevezést korlátozott számban 1000 Ft pótdíj 
ellenében áll módunkban elfogadni maximum 2018.08.01 10:30-ig. 
 

nevezési díj  díjazás 

értékszám nevezési díj  I. hely 50.000 Ft + serleg 

2400 - ingyenes  II. hely 40.000 Ft 

2100 - 2399 3.000 Ft  III. hely 30.000 Ft 

1900 - 2099 4.000 Ft  IV. hely 20.000 Ft 

1500 - 1899 5.000 Ft  V. hely 15.000 Ft 

0 - 1499 6.000 Ft  1900-2099 közötti nem fődíjas 10.000 Ft 

A DSBK játékosainak   1500-1899 közötti nem fődíjas 10.000 Ft 

a nevezési díj: 2.500 Ft  legjobb 1500 alatti nem fődíjas 10.000 Ft 

 
A díjak nettóban értendők és nem kerülnek megosztásra. A pénzdíjasoknak az adóazonosító és a TAJ szám megadása szükséges. 
Különdíjban részesül a legjobb senior (S60 1959.08.01 előtt született); a legjobb hölgy versenyző; a legjobb DSBK-s játékos; 
legjobb U14 (2005.07.31 után született): 1-3 érem 
Hajdú-Bihar megye (lakcímkártya dátuma korábbi, mint 2019.02.01) legjobbja elnyeri 

Hajdú-Bihar megye bajnoka 2019 kupát + 20.000 Ft-ot. 
Hajdú-Bihar megye (lakcímkártya dátuma korábbi, mint 2019.02.01) legjobb ifjúsági játékosa (2001.07.31. után született) elnyeri 

Hajdú-Bihar megye ifjúsági bajnoka 2019 kupát + 10.000 Ft-ot. 
 
Óvásra a forduló befejezése után 15 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.  
 
A szállást a versenyzők maguk rendezik, a szervezőtől kérhetnek segítséget. A verseny helyszínéhez közeli szállás lehetőség:  
Deák Ferenc Kollégium 4024 Debrecen, Tímár utca 1. http://www.deakkoli.sulinet.hu/elerh.htm 
Gulyás Pál Kollégium, Sumen utca 1. http://www.gulyasp-koll.sulinet.hu/szolgaltatas 
 
A versennyel kapcsolatos információk: Száva Miklós 20/4336029 vagy szavam@gmail.com 
 

Várjuk a sakkozni szerető játékosok, versenyzők jelentkezését! 
A változtatás jogát a szervezők fenntartják maguknak! 
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