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III. Bódi Tamás Rapid és Schnell 

Emlékverseny  
 

Nemzetközi értékszámszerző rapid- és schnellverseny 
 

Pétervására, 2019. december 28. 
 

A verseny célja: Emlékezés a fiatalon elhunyt Bódi Tamásra (1970-2014), a Heves és 

Nógrád megyei sakkélet kiemelkedő szervezőjére, vezetőjére és sakkpedagógusára. 

Sakkbaráti kapcsolatok ápolása, a sportág népszerűsítése. Egy napon belül két versenyt 

lebonyolítva lehetőséget teremteni rapid és schnell ÉLŐ szerzésére. 
 

A verseny helyszíne: Szántó Vezekényi István Művelődési Ház 

                                    3250 Pétervására, Szent Márton u. 3. 
 

A verseny ideje: 2019. december 28. (szombat) 
 

A verseny rendezője: Heves Megyei Sakkszövetség, Nógrád Megyei Sakkszövetség, 

Pásztói Sakk Egyesület, Pétervására Sportegyesület, Bódi Tamás testvérei és családja. 
 

A verseny védnökei: Barna Nándor (Heves Megyei Sakkszövetség elnöke) 

                                    Farkas Attila (Nógrád Megyei Sakkszövetség elnöke) 
 

Versenybíróság:  Kristóf  Péter nemzetközi versenybíró, 

                              Galkó Tibor országos versenybíró. 
                          

Résztvevők és csoportok (mindkét versenyen) :  
 

„A” csoport: nemzetközi  értékszámszerző nyílt verseny. Érvényes verseny-  

                      engedély, vagy FRD szükséges. 
 

„B” csoport: 1600 Élő alatt és Élő nélkül. (Nem értékszámszerző, verseny-  

                      engedély nem szükséges.) 
 

Lebonyolítás mindkét csoportban: 

 

Rapid:     7 fordulós egyéni svájci rendszer. Játékidő: 2x12 perc  (délelőtt) 

Schnell:   7 fordulós egyéni svájci rendszer. Játékidő: 2x5 perc.  (délután) 

Számítógépes párosítás Swiss Manager programmal. Óvás az adott forduló befejezését 

követő 5 percen belül írásban a főbírónál, 10 ezer Ft ellenében, ami jogos óvás esetén 

visszajár. Várakozási idő a rapid versenyen 12 perc, a schnell versenyen 5 perc. 
 

Helyezések megállapítása: Mindkét csoportban a megszerzett pontok száma szerint. 

Holtverseny esetén: Buchholz, progresszív, TPR, sorsolás. 
 

Nevezési díj :  

 „A” csoport: rapid: 2.500.-Ft,  schnell: 2.000.-Ft 

 „B” csoport: rapid: 1.500.-Ft,  schnell: 1.000.-Ft 
 

Nevezés és információ:   

Tódor Sándor, e-mail: hunalexsic@gmail.com       mobil: +36-30-250-2651  

Tóth János,      e-mail: tothelektro@gmail.com      mobil: +36-30-430-4857 
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Nevezési határidő: 2019. december 26. Helyszíni nevezésre korlátozottan van 

lehetőség 2019. december 28-án 8:30-ig. A helyszínen nevezők és az időn túl 

regisztrálók 1.000.- Ft pótdíjat fizetnek. 

A nevezésnek tartalmaznia kell: a versenyző nevét és Fide-azonosítóját, születési 

idejét (év, hónap, nap), egyesülete nevét, lakcímét, elérhetőségét (telefon, e-mail cím), 

esetleges számla igényét. Minden nevezést visszaigazolunk.  

Étkezési lehetőség: Arany Kakas Étterem és Fogadó (3250 Pétervására, Szent Márton 

u.4., www.aranykakasfogado.hu). 

A nevezési díj nem tartalmaz étkezést, az esetleges étkezési igényét mindenki 

egyénileg intézi. A verseny helyszínén büfé üzemel. 

 

A verseny programja:  
 

Regisztráció a rapid versenyre: 07:30- 08:45  között. Megnyitó: 08:45.  
 

1.forduló: 09:00, majd a további fordulók folyamatosan.  

 

Regisztráció a schnell versenyre: 13:30-14:15 között. Megnyitó: 14:15. 

 

1. forduló: 14:30, majd a további fordulók folyamatosan. 

 

Közös eredményhirdetés és díjátadás mindkét csoportban a schnell verseny 

utolsó fordulójának végét követően kb. 30 perc múlva, várhatóan 17:30-kor. 
 

Díjazás:  
 

„A” csoport rapid: az első 10 helyezett     25-20-15-12-10-9-8-7-6-5 ezer Ft. 

„A” csoport schnell: az első 10 helyezett  25-20-15-12-10-9-8-7-6-5 ezer Ft. 

Különdíjak az „A” csoportban mindkét versenyen: a legeredményesebb női, ifi 

(2001-ben és utána szül.), senior (1960 előtt szül.), 1800-2000 ÉLŐ közötti, 1600-

1800 ÉLŐ közötti, 1600 ÉLŐ alatti 5.000.-Ft kategóriánként, legalább 5 fő indulása 

esetén. 

Az összetett (rapid+schnell összpontszám) bajnok egy tabletet nyer a Bódi család 

felajánlásával. Holtverseny esetén összesített Buchholz, progresszív, TPR, majd 

sorsolás dönt.  
                                                                                                                                        
 

„B” csoport rapid: az első három helyezett  9-7-5 ezer Ft. 

„B” csoport schnell: az első három helyezett 9-7-5 ezer Ft. 

Különdíjak a „B” csoportban mindkét versenyen: a legeredményesebb női, ifi, 

senior. 

 

A díjak nettóban értendők, megosztásra nem kerülnek, díjhalmozás nincs. 

 

A verseny állása és a nevezési listák követhetőek lesznek a www.chess-results.com 

honlapon. 

 

Minden indulónak eredményes versenyzést kívánnak a Rendezők!   

 

Pásztó, 2019.11.13. 

 

 
A rendezőség a változtatás jogát fenntartja! 

http://www.aranykakasfogado.hu/

