
 

XXIII. Kapuvári Király Kupa 
Nyílt rapid sakkverseny 
2019. november 9., szombat 

 
A verseny célja: a sakkjáték népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása  
A verseny helye: Rábaközi Művelődési Központ, Kapuvár, Győri út 2.  
Ideje: 2019. november 9. (szombat) 9.00 
Rendező: Kapuvári Sakk Sportegyesület 
Csoportok: 

A csoport: Felnőttek és 2003.12.31-ig születettek 
        B csoport:  15 éven aluliak (2004-2007 között születettek) 
          C csoport:  11 éven aluliak (2008-2009-ben születettek) 
          D csoport:  9 éven aluliak (2010-2011-ben születettek) 
          E csoport:  7 éven aluliak (2012.01.01. után születettek) 
Lebonyolítás:  

A csoport: 7 fordulós svájci rendszerű rapid verseny, 2x15 perc+3 mp játékidővel 
B, C, D, E csoport: 9 fordulós svájci rendszerű rapid verseny, 2x15 perc játékidővel  

Csapatverseny: 
Felnőtt csapatok (A csoport): 3 fő alkot egy csapatot 
Ifjúsági csapatok (B, C, D, E csoport): 4 fő alkot egy csapatot 
Csapatot alkothatnak azonos egyesületek, települések vagy iskolák versenyzői 
Versenybíró: Szabó Zsolt, FIDE-versenybíró 
Díjazás:  
Egyéni verseny: Csoportonként az 1. helyezett játékosok kupa, az 1-3. helyezettek érem, az 
1-6. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek. Fiúk és lányok külön kerülnek díjazásra.  
Különdíjak: 1-6. helyezett kapuváriak, legfiatalabb versenyző, az A csoportban érem díjazás-
ban részesülnek a következő kategóriák 1-3. helyezettjei: U1900, U1600, U18, szenior (S60)  
Csapatverseny: 1. helyezett csapat kupa, 1-3. helyezettek érem, oklevél.  
 
A verseny programja: 
    Regisztráció: 08.00-09.10  
    Megnyitó: 09.15-09.25 
    1. forduló: 09.30- 
    Ebédszünet: 12.15-12.45 
    Eredményhirdetés:15.15-15.45 
Az a versenyző, aki 9:10-ig nem regisztrálja magát, az első fordulóban nem indulhat!  
 
Nevezés és információ:  Kurcsics Máté – tel: 30/24 26 441 

email: kapuvarkiraly@freemail.hu 
A nevezésnek tartalmaznia kell a versenyző(k) nevét, születési idejét és egyesületét/lakhelyét.  
Nevezési határidő: 2019. november 7.  
Határidő után érkező nevezések elfogadását nem tudjuk garantálni! 
Nevezési díj: 1500 Ft/fő Csapatverseny: 1000 Ft/csapat 
A nevezési díjat a verseny helyszínén kell befizetni.  
 

Egyéb: Pontegyenlőség esetén Buchholz, Berger, Progresszív dönt. Felversenyzés lehetséges. A 
versenyen való részvételhez versenyengedély nem szükséges. A verseny helyszínén büfé üze-
mel. Ebédre pizza rendelhető a helyszínen 10.30-ig.  
 

A rendezők a változtatás jogát a verseny kezdetéig fenntartják! 


