
IX. HAGYMATIKUM- DUOCOR KUPA   
Nemzetközi Nyílt Sakkverseny 

Makó, 2020. július 30. – augusztus 2. 
 

A verseny rendezői: 

   Makó Város Önkormányzata 

                                   Duocor-Ipari Bt. 

   Duocor – Makói SVSE 

    

A verseny helyszíne: 

   Korona Szálló 

   6900 Makó, Széchenyi tér 10. 

A lebonyolítás formája: 

  FIDE értékszámszerző verseny, 7 forduló, svájci rendszer a FIDE szabályai szerint 

  90 min + lépésenként 30 sec időhozzáadás 

Versenybíró: Seres László 

 

A verseny fővédnöke: 

  Czirbus Gábor Alpolgármester 

 

 

Díjalap: 327.000 HUF (Minimum 55 fő nevezése esetén A+B összesen) 

 

 

 

 

(A-csoport) 

minimum 15 fő indulása esetén 

 

Fődíjak: 
 

1. 50.000 + kupa 

2. 40.000  

3. 30.000 

4.  20.000 

5. tárgyjutalom   

 

Különdíjak: 
 

• Legjobb 18 év alatti játékos: 15.000  

• Legjobb Női játékos: 15.000 

 

 



[NÖVEKVŐ LÉTSZÁM ESETÉN TOVÁBBI HELYEZÉSEK DÍJAZÁSÁRA IS VAN 

LEHETŐSÉG] 

 

 

 

 

Nevezési díj:  
 

 2300 –   INGYENES  

 2200 – 2299:  5.000,- Ft 

 2100 – 2199:  6.000,- Ft 

 2000 – 2099:  7.000,- Ft 

 1800 – 1999:  8.000,- Ft 

 

 

 

(B-csoport) 

(2200 alattiak részére) 

minimum 40 fő indulása esetén 

 

 

Díjazás:  

1. 35.000 + kupa   

2. 25.000 

3. 20.000 

4. 15.000 

5. 12.000 

6. tárgyjutalom 

 

  

 

Különdíjak: 
• Legjobb Senior játékos (55 év felett): 10.000  

 

• Legjobb Női játékos: 10.000  

 

• Legjobb 14-18 év közötti játékos: 10.000  

 

• Legjobb 14 év alatti játékos: 10.000  

 

• Legjobb makói Játékos: 10.000  

 

+1-1 FORTUNA tárgyjutalom: az eredményhirdetésen jelenlévők között sorsolással /fő- és 

különdíjasok kivételével A+B csoport/ 

 

 



Nevezési díj: Egységesen 5.000 Ft/fő 

                           

 

 

 

 

Helyezések eldöntése azonos pontszám esetén:    

   1) Bucholz számítás                     

   2) Performance 

   3) Progresszív érték 

 

A díjak halmozására nincs lehetőség! A díjak adókötelesek és megosztásra nem kerülnek. 

A különdíjak esetében a verseny kezdetekor betöltött életkor számít!  

A szabályozások mindkét csoportra értendők! 

 

 

 

Szállás:  

 
• Pulitzer Kollégium:  

helyfoglalás a szervezőkön keresztül: 3.000,- HUF/Fő/Nap 
http://www.keri.mako.hu/?pg=koli 

 

• Oázis Panzió:  

30/843-03-78 
http://oazispanzio.hu/  
 

• Bástya Hotel: E-mail: info@bastyahotelmako.hu 

62/214-224 
http://bastyahotelmako.hu/ 
 

• Bérelhető apartmanok, kemping, egyéb esetén: Tourinform Makó – 62/210-708 

 

Étkezés: A verseny helyszínén a földszintien található Korona étteremben július 30. és augusztus 2. 

között menüs étkezésre van lehetőség.  

Az étlap és a menük árai megtalálhatók a legutolsó oldalon. 

A nevezéssel egyidejűleg július 20-ig kérjük megjelölni, hogy szeretnének-e a kedvezményes 

menüs étkezési lehetőséget igénybe venni. 

 

 

Nevezéshez kapcsolódó információk:  

 
• Nevezés díj befizetése kizárólag a helyszínen. 

• A rendező egyesület versenyzői a „B” csoportban egységesen 4.000 Ft nevezési díjat fizetnek. 

• Amennyiben azonos egyesületből 10 vagy annál több játékos nevez, akkor a nevezési díjból 

20% kedvezményt biztosítunk.  

http://www.keri.mako.hu/?pg=koli
http://oazispanzio.hu/
mailto:info@bastyahotelmako.hu
http://bastyahotelmako.hu/


• Azok a játékosok, akik nem rendelkeznek a 2019. évre érvényes játékengedéllyel, 4.000 HUF 

regisztrációs díj fizetésére kötelezettek a Magyar Sakkszövetség felé, melyet a szervezők 

továbbítanak.  

• Maximális résztvevőszám: 80 fő 

 

 

 

Egyéb: 
 

• Nevezés e-mailben 2020. július 29-ig a Duocor – Makói SVSE email címére:  

 (makoisvse@gmail.com) 

• A nevezéssel egyidejűleg kérjük megjelölni, hogy szeretnének-e a szervezők által 

kollégiumi szállást foglalni és étkezést igényelni. 

• Várakozási idő játszma előtt maximum 60 perc. 

• Döntetlen a játszma folyamán bármikor ajánlható a FIDE ide vonatkozó szabályozásainak 

megtartásával. 

• Zajkeltő eszközökre vonatkozó szabályozások a FIDE vonatkozó előírásai a mérvadóak. 

• A versennyel, szállással, étkezéssel kapcsolatosan bármely egyéb kérdés merülne fel, 

nyugodtan jelezzék a szervezők felé! A lehetőségekhez mérten igyekszünk mindenben segíteni! 

• A különdíjak akkor kerülnek kiosztásra, ha kategóriánként legalább 3 fő vesz részt a versenyen! 

• Parkolási lehetőség a Korona Szálló parkolójában és közvetlen az épület mellett INGYENES. 

• 2020. július 30-án vagy augusztus 1-jén (megbeszélés szerint) az esti órákban a Pulitzer 

kollégiumi foci pályán kerül megrendezésre a HAGYMATIKUM-DUOCOR KUPA 

ZÁRTKÖRŰ FOCI BAJNOKSÁG. Jelentkezés a verseny helyszínén. 

• A Hagymatikum-Duocor kupa ideje alatt (július 30. és augusztus 2. között) a versenyzők a 

Hagymatikum Fürdő belépőjegyének árából 30 %-os-, míg a kísérők 20 %-os kedvezményre 

jogosultak.  

 

 

A verseny programja: 

 

július 30.  

  Helyszíni nevezés: 12.00 – 13.30 

  Megnyitó: 14.00 

   

I. forduló: 14.30 – 18:30 

 

 

július 31. 

   II. forduló: 09.00 – 13.00 

  III. forduló: 14:00 – 18.00 

 

augusztus 1.        

                       IV. forduló: 09:00 – 13.00 

                        V. forduló: 14.00 – 18.00 

mailto:makoisvse@gmail.com


 

augusztus 2.  

   VI. forduló: 08.30 - 12.30 

  VII. forduló: 13:30- 17:30 

   

 

  Eredményhirdetés: A fordulót követően 

A rendezőség a változtatás jogát fenntartja! 

 

 

A verseny szervezői (információ): 

 
Horváth Zsolt  06-30-427-0712  makoisvse@gmail.com 

Joó János  06-20-367-2555  makoisvse@gmail.com 

 

 

Hagymatikum Fürdő:  

http://www.hagymatikum.hu/ 

http://www.facebook.com/hagymatikum 

 

 

Makó Város:  

http://www.mako.hu/ 

 

 GENS UNA SUMUS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
AJÁNLAT 

 

MENÜ 

Csütörtök: 
A, menü: Őszibarack krémleves, Tengeri halfilé ropogósan párolt rizzsel citrusos tartárral 
B, menü: Sertésragu leves, Kijevi csirkemell burgonyapürével 
Desszert: Gesztenyepüré  

 

Péntek: 
A, menü: Karfiol krémleves, Tejszínes csirkés tészta 
B, menü: Gulyásleves, Makói sertés finomfalatok hagymásburgonyával 
Desszert: Panna cotta szedervelővel 

 

mailto:makoisvse@gmail.com
mailto:makoisvse@gmail.com
http://www.hagymatikum.hu/
http://www.facebook.com/hagymatikum
http://www.mako.hu/


Szombat: 
A, menü: Eper krémleves, Sertéspörkölt galuskával, savanyúsággal 
B menü: Marha húsleves, Ropogós csirkemell, coleslaw saláta, steak burgonya 
Desszert: Csoki kocka kókuszhabbal 

 

Vasárnap: 
A menü: Makói hagymaleves, batáta chips, Óvári sertésszelet burgonyarösztivel 
B menü: Palócleves, Ropogós karfiolrózsák, rizi-bizi, majonéz 
Desszert: Vaníliakrém gyümölcshabbal 

 

Árazás: Leves+Főétel 1400 Ft 
              Desszert: 250ft 

 
Minden menü mellé ajándék 3 dl Házi limonádét adunk. 
Minden menü mellé akciós áron fogyasztható kávé (espresso, cappuchino, espresso 
tejjel/habbal) 200 Ft 

 
Továbbá minden résztvevőnek 10% kedvezményt biztosítunk a verseny 4 napján 
teljes ital és étel kínálatunkra. 


