
Dr. Réthy Antal sakk emlékverseny 

versenykiírása 

 
A verseny célja: Megemlékezni dr. Réthy Antal sakk szervezői és oktatói tevékenységéről. 

Lehetőséget adni FIDE értékszám szerzésére. A sakkozók barátságának elmélyítése. 

Rendezők: DEAC   és  Debreceni Sakkiskola Egyesület 

Fővédnök: Pajna Zoltán, Hajdú-Bihar Megye Közgyűlésének Elnöke. 

A verseny ideje: 2019. szeptember 6 – 7 – 8 napokon. 

A verseny helye: Debrecen, Egyetem tér 1., az egyetem díszterme (aula). 

Résztvevők: 2200 értékszám alatti regisztrált játékosok. 

Lebonyolítás: Három csoportban: A : 2200 alatti,  B : 1900 alatti,  C : 1600 alatti értékszám-

mal rendelkezők, hat fordulós svájci rendszerű versenye, FIDE szabályok sze-

rint. 

Játékidő: 2 x 75 perc + lépésenként 30 sec. bónusz. 

Díjazás: Mindhárom csoportban: I. helyezett kupa, I. – III. helyezett érem, 

 I. – VI. helyezett  oklevél. 

Pénzdíjak: A csop.  25-15-10-5-3  ezer Ft, 

 B csop.  20-12-8-5-3 ezer Ft,  

 C csop.  15-10-6-4-3 ezer Ft  

A díjak bruttóban értendők és nem kerülnek megosztásra. A pénzdíjasoknak az adóazonosító 

és a TAJ szám megadása szükséges. 

Minden résztvevő megkapja azt a könyvet, ami dr. Réthy Antal tiszteletére készült, és külön-

böző szintű sakk-oktatatási módszereket és tanácsokat tartalmaz. A legértékesebb része az a 

kb. 100 oldal, amely dr. Max Euwe nyomán a stratégia és a taktika kapcsolatát tárgyalja 

a gyalogszerkezet és a tisztek elhelyezkedésének alapján. De figyelemre méltó és jól hasz-

nálható az orosz sakkiskolák és az orosz edzési anyagok elemzésének tapasztalatai is. 

Minden résztvevő emléklapot kap.  

 

Száznál több résztvevő esetén különdíjak lesznek. 
 

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. Eset-
leges óvást a kiírt feltételekkel a zsűri elnökéhez lehet benyújtani. 
Megengedett késési idő 30 perc. 
 

Nevezési díj egységesen 3000 Ft., határidő után 3500 Ft. 

Nevezés: Száva Miklós, tel: 06-20–433–6029, e-mail: szavam@gmail.com 

Nevezési határidő 2019. 09. 04-én 20 óráig. 

Szállásról információ: 36-52-508-424. 

Versenyprogram: szeptember 6.-án  8.00 - 9.30 regisztráció 

  9.40 - 9.50 megnyitó  

 10.00 - 13.00 I. forduló 

 14.00 - 17.00 II. forduló 

 szeptember 7.-én 10.00 - 13.00 III.forduló 

 14.00 - 17.00 IV.forduló 

 szeptember 8.-án 10.00 - 13.00 V. forduló 

 14.00 - 17.00 VI.forduló 

 17.30 eredményhirdetés. 
          

Szeretettel várjuk a versenyzőket és az érdeklődőket. 

                                                       dr. Kántor Sándor   (36 – 30 – 9206 – 190) 


