
 
 

    

 
 

International Youth Chess Challenge 
 

Budapest, 2019. október 5-6. 

 

A verseny az 5. Világsakkfesztivál elő-rendezvénye. Célja, hogy nemzetközi környezetben 
fiatal versenyzőknek játéklehetőséget és élményeket biztosítsunk.  

 

Helyszín: Magyar Sakkszövetség,  1055 Budapest, Falk Miksa u 10. 

Szervező: Polgár Judit Sakk Alapítvány, info@globalchessfestival.com 

 

 

  

 

 

 

Olyan fiatal játékosokat invitálunk a versenyre, akik 2006-ban vagy később születettek, és 
minimum 1001 maximum 1600 FIDE Élő-ponttal rendelkeznek. (Élő-pontszám nélküli 
játékosok csak korlátozott számban vehetnek részt.) 

 

Regisztráció: 2019. szeptember 15-ig a  www.globalchessfestival.com oldalon itt. A helyszín 
befogadóképessége miatt csak korlátozott számú játékos vehet részt a versenyen, ezért 
ajánlott minél előbb jelentkezni. 

 
 
Díjak:  
 

 A győztes kupát és egy különdíjat kap. A 2-6. helyezett különdíjjal jutalmazzuk. 
 

 Minden résztvevő oklevelet és ajándéktárgyat kap.  
 

 Különdíj: Fontosnak tartjuk a gyerekek komplex fejlesztését, többek 
között azt, hogy világot is lássanak, ezért a Polgár Judit Sakk Alapítvány 
és a Chess Ivy felajánl egy különdíjat a legjobb eredményt elért magyar 
ifjúsági versenyzőnek: 
 

 Játékos és egy kísérője repülőjegyének térítése Budapest – Peking – Budapest 
útvonalon 

 Kínai gyerekekkel versenyzési lehetőség 2020-ban Pekingben (pontos időpontot a 
későbbiekben tudunk megadni) 

 Ott tartózkodás alatt szállás és étkezés biztosítása 

 

http://www.globalchessfestival.com/
https://www.polgarjudit.hu/alapitvany
mailto:info@globalchessfestival.com
http://www.globalchessfestival.com/
http://www.globalchessfestival.com/
https://www.globalchessfestival.com/hu/budapest-2019/programok/vilagsakkfesztival-elorendezveny-oktober-5.-es-6.


 
                                     
                                               

Tervezett program: 

 

Október 5., szombat:  

 

Regisztráció: 8.00 – 9.00 

Megnyitó: 9.00 óra 

1. forduló: 9.30, 2. forduló: 11.00, SZÜNET, 3. forduló: 14.30, 4. forduló: 16.00, 5. forduló: 
17.30 

 

Október 6., vasárnap: 

 

6. forduló: 15.30 

7. forduló: 17.00 

 

Rájátszás, majd záróünnepség: 18.30 – 19.30 

 

 

Lebonyolítási rendszer: A résztvevőket csoportokba osztjuk a korábbi nevezések száma 
alapján, amelyek úgy kerülnek kialakításra, hogy Élő-ponttal rendelkezők és Élő-pont nélküliek 
is játszanak egymással. Tervezett fordulók száma: 7. Időkontroll: 30-30 perc + 30 mp/lépés. A 
rájátszás szabályai és lebonyolítása a verseny előtt kerül ismertetésre. 

 

Versenybírók: Korpics Zsolt, Orsó Miklós és Gyömbér Tamás 

 
 
 
Különleges lehetőség a résztvevők számára, hogy  találkozhatnak az verseny díszvendégével, 
Polgár Judit nagymesterrel és olimpiai bajnokkal.     
 
                                                                                                                                                    
                              

A részvétel ingyenes!  Várunk sok szeretettel! 


