
MARÓCZY GÉZA SAKK EMLÉKVERSENY VERSENYKIÍRÁSA
születésének 150. évfordulója �szteletére

Szeged, 2020. augusztus 6–9.

Maróczy Géza 
Szeged, 1870. március 3.–Budapest, 1951. május 29.

Támogatók

MARÓCZY–SZEGED SAKKFESZTIVÁL



7. Díjazás: 
 Díjalap: 830 000 Ft + tárgyjutalmak (90 főnél garantált)

1. A verseny célja:

3. A verseny helyszíne:  Art Hotel, 6720 Szeged, Somogyi u. 16.

2. A verseny ideje: 2020. augusztus 6–9.

Vezető versenybíró: Bartos Ferenc FIDE versenybíró.  
A versenybíróság (zsűri) tagjait a  megnyitón ismertetjük.

6. A verseny résztvevői:  kizárólag a 2020. évre érvényes hazai versenyengedéllyel rendelkező, valamint az 
érvényes regisztrációval (FRD) rendelkező, illetve azt a helyszínen befizető (br. 1600 Ft) magyar állampolgár-
sággal vagy a FIDE-listán HUN jelzéssel rendelkező versenyzők vehetnek részt. 

sakocachess@gmail.com. 

– a 150. évforduló alkalmából méltóképpen megemlékezni Maróczy Gézáról, Szeged szülö�éről,

A terem befogadóképessége mia� csak a határidőig írásban neveze� és visszaigazolt első 100 játékos részére 
garantáljuk a részvételt.

– megismerkedhessenek a versenyzők a „Napfény városával”, Szegeddel,

A holtverseny eldöntése azonos pontszám esetén: 
– Buchholz számítás 
– Progresszív számítás
– Teljesítmény (TPR)

A Verseny rendezői – a jelenleg fennálló egészségügyi szabályokra figyelemmel – minden korosztály számára 
biztosítják az indulás lehetőségét, azonban az indulás feltétele annak írásbeli tudomásvétele, hogy minden 
versenyző a saját felelősségére indul a versenyen.

4. A verseny rendezője:  Sakoca Gyermek Alapítvány
 A verseny támogatói: Szeged MJV Önkormányzata, Art Hotel, ENEFI NYRT., SZEPLAST ZRT., 
     Anton Konstrukt K�., Magyar Sakkszövetség

Fontos, hogy a korábban neveze�ek erősítsék meg nevezésüket!

Nevezni elektronikusan, írásban (e-mailen) lehet a következő címen 2020. július 28-ig:

A nevezés tartalmazza a nevet, egyesületet, FIDE azonosítót, telefonszámot. Szándék esetén a szállás -, étkezés-
igényt is kérjük feltüntetni.

– lehetőség biztosítása a – gyakran sok év�zede tartó – sakkbará� kapcsolatok ápolására,

5. Lebonyolítás: Magyar nyílt egyéni verseny a FIDE hatályos szabályaival, 7 fordulós svájci rendszerben.

– a sakktudás és az Élő-pontszám növelése.

Játékidő: 90-90 perc, lépésenként 30-30 mp többle�dő hozzáadásával. A játszma írása végig kötelező. 
Megengede� várakozási idő: 30 perc. 

 I. hely 210.000 Ft   + kupa + érem + oklevél
 II. hely 140.000 Ft  + érem + oklevél

 V. hely 50.000 Ft  + oklevél

 VIII. hely Tárgyjutalom

 III. hely 100.000 Ft  + érem + oklevél

 IX. hely Tárgyjutalom

 IV. hely 70.000 Ft   + oklevél

 VI. hely 30.000 Ft  + oklevél
 VII. hely 20.000 Ft

 X. hely Tárgyjutalom



8. Nevezési díj:   

Szenior díjat nem osztunk ki!

Különdíjak:

Legjobb nem díjas U-20 ala� játékos:
 I. hely:  20.000 Ft  + érem + oklevél
 II. hely:  10.000 Ft  + érem + oklevél
 III. hely:  5.000 Ft  + érem + oklevél
 IV., V., VI. hely:  Tárgyjutalom

Legjobb nem díjas női játékos:
 I. hely:  20.000 Ft  + érem + oklevél
 II. hely:  10.000 Ft  + érem + oklevél
 III. hely:  5.000 Ft  + érem + oklevél
 IV., V., VI. hely:  Tárgyjutalom

Legjobb nem díjas 2300 ala� játékos:
 I. hely:  20.000 Ft  + érem + oklevél
 II. hely:  10.000 Ft  + érem + oklevél
 III. hely:  5.000 Ft  + érem + oklevél
 IV., V., VI. hely:  Tárgyjutalom

Legjobb nem díjas 2100 ala� játékos:
 I. hely:  20.000 Ft  + érem + oklevél
 II. hely:  10.000 Ft  + érem + oklevél
 III. hely:  5.000 Ft  + érem + oklevél
 IV., V., VI. hely:  Tárgyjutalom

Legjobb nem díjas 1900 ala� játékos:
 I. hely:  20.000 Ft  + érem + oklevél
 II. hely:  10.000 Ft  + érem + oklevél
 III. hely:  5.000 Ft  + érem + oklevél
 IV., V., VI. hely:  Tárgyjutalom

Egy versenyző csak egy díjra jogosult! Minden pénzdíj bru�ó, ezért utánuk az adót meg kell fizetni!
Díjat csak az eredményhirdetésen lehet átvenni, a NAV-os adatok megadásával!

        GM, WGM, IM, WIM >2450 Élő-pont        DÍJMENTES

Legjobb nem díjas 1700 ala� játékos:
 I. hely:  20.000 Ft  + érem + oklevél
 II. hely:  10.000 Ft  + érem + oklevél
 III. hely:  5.000 Ft  + érem + oklevél
 IV., V., VI. hely:  Tárgyjutalom

      A nevezési díj befizetése a helyszínen készpénzben, számla (nyugta) ellenében.

        2200 – 2349   7.000,- Ft

        2000 – 2199   8.000,- Ft

        1600 – 1999   9.000,- Ft

        1600 Élő-pont ala�   10.000,- Ft

        2350 – 2450   5.000,- Ft



9. Program: 
 augusztus 6. csütörtök:   Regisztráció:  13.00–15.15

  Megnyitó:  15.30

A szobaár tartalma: 

 A szállásigényeket július 15-ig kell leadni!

A fen� menük közül a tányérszervizes 8 főtől, a Soup&pasta 20 főtől, a másik két svédasztalos 30 főtől 
rendelhető – előzetes egyeztetéssel!

D) A versennyel kapcsolatban érdeklődni dr Révész Ritánál lehet a 30/ 219 7616-os telefonszámon vagy a 
sakocachess@gmail.com címen.

     Soup&pasta büfé 

Szeged, 2020 július 2. 

A) Szállást és étkezést az Art Hotelben az alábbi kedvezményes feltételekkel tudunk biztosítani: 

 augusztus 8. szombat: 4. forduló:  09.00

    7. forduló: 14.00

ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK ebéd/vacsora:

Svédasztalos menü

B) Parkolási lehetőség az Art Hotel mélygarázsában:

    5. forduló: 15.00

Tányérszervizes menü 2 felvonásban (leves, főétel) 3 900 Ft

 Az óvási díj: 15.000 Ft.

     „Modern” (2 féle leves >1 krémleves, 1 összete�<, 4 féle főétel , 3 féle köret, 1 desszert) 6 400 Ft

 - Szállóvendégek részére: 1.650 Ft/éj.

  Eredményhirdetés, díjkiosztás: 18:00 (17:30 elő� befejezés esetén 30 perccel a vége után.)

  1. forduló: 16.00

       - A rendezvényen részt vevő vendégek számára 510.- Ft/óra, a második óra letelte után a parkolás a 
továbbiakban díjmentes. 

 augusztus 9. vasárnap: 6. forduló: 08.30

– büféreggeli,

     „Klasszikus” (2 féle leves, 3 féle főétel + 1 vegetáriánus főétel, 3 féle köret, 1 desszert)  5 400 Ft
            (1 krémleves, 3 féle tésztaétel, ebből 1 vegetáriánus opció, salátabár, 1 desszert)  4 200 Ft

C) Óvni a forduló befejezését követő 10 percen belül lehet írásban, a vezető versenybírónál. 

 augusztus 7. péntek: 2. forduló: 09.00

 Szobaárak (áfával): Egyágyas elhelyezés:  19.350 Ft/szoba/éj 
                                                 Kétágyas elhelyezés:  25.200 Ft/szoba/éj

–  wellness részleg használata (a welness részleg – felújítás mia� – átmene�leg nem üzemel).

         Háromágyas elhelyezés:  35.700 Ft/szoba/éj

    3. forduló:   15.00

10. Egyéb:

– korlátlan wifihasználat, 
– ásványvíz, kávé, tea bekészítése a szobába, 

Tányérszervizes menü 3 felvonásban (leves, főétel, desszert) 4 800 Ft

E) A rendező a változtatás jogát fenntartja!


