
POZSONYI SAKK NYÁR 2020. 
 

Helyszín: Hotel Bivio, Pozsony – Rača, Alstrova 153 
 

A-csoport – FIDE-értékszámszerző verseny 

Augusztus 3-9. 

Résztvevők: 1400-2199 értékszám közötti, regisztrált játékosok 

Lebonyolítás: 7 forduló, 75 min+30 sec, svájci rendszer, minden nap 17:00-tól 

Várakozási idő: 45 perc 

Létszám: max. 30 fő 

Díjazás: 100-50-30 € és könyvutalványok 

Nevezési díj: 80 €, ami tartalmazza a vacsorát és kávét. Vacsora minden nap a játék vé-

gén a helyszínen lesz vagy kérésre elcsomagolják. 

 

B-csoport – FIDE-értékszámszerző verseny 

Augusztus 10-15. 

Résztvevők: max. 2199 értékszámmal rendelkező, regisztrált, 20 éven aluli játékosok 

számára  

Lebonyolítás: 6 forduló, 75 min + 30 sec, svájci rendszer, minden nap 9:00-tól 

Létszám: max. 30 fő 

Várakozási idő: 45 perc 

Nevezési díj: 80 €, ami tartalmazza az ebédet. Ebéd a helyszínen 12:30-13:00 között 

vagy kérésre elcsomagolják. 

Díjazás: 1. hely 50 € és könyvutalványok 

 

C-csoport – FIDE-értékszámszerző verseny 

Augusztus 3-7. 

Résztvevők: max. 1600 értékszámú, 20 éven aluli regisztrált játékosok számára 

Lebonyolítás: 10 (5x2) forduló, 50 min+15 sec, svájci rendszer, minden nap 9:00-tól 

Létszám: max. 30 fő 

Nevezési díj: 80 €, ami tartalmazza az ebédet. Ebéd a helyszínen 12:30-13:00 között 

vagy kérésre elcsomagolják. 

Díjazás: 1. hely 50 € és könyvutalványok 

Egyéb: naponta 2 forduló, ugyanazzal az ellenféllel, színcserével! Várakozási idő 45 perc, 

ha a játékosnak kevesebb mint 5 perce, nem kötelező a lépéseit írni. A játékosnak joga 

van 5 perc szünetre a partik között. A játszmát befejezett játékosoknak különböző prog-

ramok, animátorok vezetésével. 

 

  



D-csoport 

Augusztus 9. 

Résztvevők: max. 1500 értékszámú, 20 évnél fiatalabb játékosok számára 

Lebonyolítás: 7 forduló, 2x10 perc játékidő, svájci rendszer 

Kezdés: vasárnap 13:00 

Nevezési díj: 10 €, étkezést nem tartalmaz. 

Díjazás: könyvutalványok 

Létszám: max. 30 fő. 

 

E-csoport 

Augusztus 8. 

Résztvevők: 20 éven aluli, nem regisztrált játékosok 

Lebonyolítás: 5 forduló, óra nélkül, 20 perc játékidő után értékelés 

Kezdés: szombat 13:00 

Nevezési díj: 10 €, étkezést nem tartalmaz 

Díjazás: könyvutalványok 

 

STARTLISTÁK 

https://chess-results.com/tnr527984.aspx?lan=4 
 

EGYÉB TUDNIVALÓK 

Ha bármilyen okból valaki nem tud részt venni a következő fordulóban az A-

csoportból, előző nap 20:00-ig jelezni kell a szervezőknek. 

Ha bármilyen okból valaki nem tud részt venni a versenyen a B- és C-csoportból, 

előző nap 17:00-ig jelezni kell a szervezőknek. 

Ilyen módon fordulót kihagyni csak egyszer lehet, kettő után kizárják a verseny-

ből. 

Parkolás: parkolni a fürdő mellett lehet (Knížková dolina)  

Kézfertőtlenítés szükséges, játékosok egymástól 2 méter távolságra lesznek, az 

aktuális előírások szerint maszk kötelező lehet. 

Szálláslehetőség: Hotel Bivio  

Információ, nevezés:  

Martin Hunčár - huncar.martin@gmail.com - tel: +421903440480 

A jelentkezésnél fel kell tüntetni, név, születési dátum, FIDE-azonosító, egyesület, 

csoport. Egy játékos több versenyen is indulhat. Jelentkezés július 15-ig! 

A szállodában kintről hozott étel és ital nem fogyasztható! 

 

 

https://chess-results.com/tnr527984.aspx?lan=4

