
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 2019. ÉVI 
NYÍLT FELNŐTT ÉS KORCSOPORTOS  
EGYÉNI RAPID SAKK BAJNOKSÁGA 

Jánossomorja, 2019. december 8., vasárnap 
 

Verseny célja: A sakkozás népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása a kevés szabadság-
gal rendelkező sakkozók részére. Megyei rapid bajnoki címek eldöntése. 
Rendező: Győr-Moson-Sopron Megyei Sakkszövetség, Jánossomorjai Sakk Barátok Egyesülete 
A verseny védnöke: Lőrincz György, Jánossomorja város polgármestere 
Résztvevők: Bárki, aki a regisztrációs díjat befizeti. 
Ideje és helye: 2019. december 8., vasárnap 9:00-tól   

Balassi Bálint Művelődési Ház, Jánossomorja, Óvári út 1. 
Lebonyolítás, csoportbeosztások: 
A-csoport: felnőttek és 20 éven aluli (1999-2003 között és korábban született) játékosok, 
7 forduló svájci rendszerben, játékidő 15 perc + 5 másodperc lépésenként.  
B-csoport: 15 és 12 éven aluli (2004-2006, 2007-2008 között született) játékosok. 7 for-
duló svájci rendszerben, játékidő 15 perc + 5 másodperc lépésenként.  
C-csoport: 10 éven aluli (2009-2010 között született) játékosok. 7 forduló svájci rend-
szerben, játékidő 2x20 perc. 
D-csoport: 8 éven aluli (2011-ben és később született) játékosok. 7 forduló svájci rend-
szerben, játékidő 2x20 perc. 
Versenybíró: Szabó Zsolt FIDE- versenybíró 
Helyezések eldöntése: A szerzett pontok alapján, pontegyenlőség esetén finomított 
Buchholz, progresszív, majd Buchholzok összege dönt. 
Díjazás: Kategóriánként az I-VI. helyezettek játékosok érem és oklevél díjazásban részesül-
nek, a megyei bajnokok oklevelet kapnak. A csoportgyőztesek és a legjobb 8-10-12-15-20 
éven aluli játékos serleg díjazásban részesülnek.  
Díjazott kategóriák : A-csoport: legjobb 1900, 1700, 1500 értékszám alatti, senior, hölgy 
játékos. A-B-C-D-csoport: legjobb 8-10-12-15-20 éven aluli lány és fiú játékos. 
Program:  Regisztráció: 8:00-tól, 1. forduló: vasárnap 9:15-tól.  
Regisztrációs díjak: 2000 Ft/fő. 
Nevezés, információ: 2019. december 6-ig a 30/528 25 49 telefonszámon (Szán-
tó Tamás) vagy a janosisakk@gmail.com email címen.  
Egyéb: A megyei bajnoki címet (oklevél) csak Győr-Moson-Sopron megyei állandó lakcím-
mel rendelkező játékos, vagy megyei egyesület igazolt játékosa nyerheti el! Felversenyzés 
nem lehetséges. A versenyen való részvételhez versenyengedély nem szükséges. A verse-
nyen az aktuális FIDE rapid szabályok érvényesek. 

 
A verseny honlapja: verseny.hunsakk.hu/megyeirapid 

 
A versenykiírás megváltoztatásának jogát a verseny kezdetéig fenntartjuk! 

 
 
Győr, 2019. június 1.                                               
                                                

A Rendezőség 

http://www.hunsakk.hu/

