
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

XI. Debreceni Sakk Karnevál 
 

B csoport 
 
 
 
 

Debrecen, 2019.08.01-2019.08.02 



A verseny célja: versenylehetőség biztosítása a sakkozni szeretők számára; sakkbaráti kapcsolatok ápolása;  
A „B” csoport nem kerül FIDE bejelentésre. 
 
résztvevők: maximum 1399 értékszámmal rendelkező sakkozók 

 
Verseny típusa: Nemzetközi nyílt egyéni verseny, számítógépes párosítással 

játékidő:  
„B” csoportban 30-30 perc KO 11 forduló (kis létszám esetén körmérkőzés) 
A játszmaírás nem kötelező 

 
Időpont: 2019. 08.01-08.02 
 
Verseny helyszíne: VOKE Egyetértés Művelődési Központja, Debrecen Faraktár út 67. 

A művelődési központ további programjai megtalálhatóak a honlapjukon. 
 
Helyezések eldöntése: a helyszínen kerül kihirdetésre 
 
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 

B csoport 

1. ford. 08.01 11:00   6. ford. 08.02   9:00 

2. ford. 08.01 12:10   7. ford. 08.02 10:10 

3. ford. 08.01 13:20   8. ford. 08.02 11:20 

4. ford. 08.01 15:00   9. ford. 08.02 13:00 

5. ford. 08.02 16:10 10. ford. 08.02 14:10 

 11. ford. 08.02 15:20 

  

eredményhirdetés: 2018.08.02 16:30 

kiegészítő sakk és kulturális  programok 
„A” csoport Nemzetközi értékszámszerző verseny 2019.08.01-2019.08.04 
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 31. 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: egységesen 2.000 Ft 

 
DÍJAZÁS:  
I. hely: érem + serleg + sakkkönyek kb 8.000 Ft értékben 
II. hely: érem + sakkkönyek kb 6.000 Ft értékben 
III. hely: érem + sakkkönyek kb 4.000 Ft értékben 
nevezők összetételétől függően különdíjak (pl.: legjobb U12; legjobb U10), melyek a helyszínen kerülnek meghatározásra. 
 
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!  

http://www.vmuvhaz.eoldal.hu/
http://boresjazz.hu/
mailto:szavam@gmail.com
https://forms.gle/khkyymFXFZPMr9gn7

