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                       XVII. FEHÉRVÁR BÖLLHOFF KUPA 
Nemzetközi FIDE sakkverseny 

2020. október 22. - október 25. 

 

1. A verseny célja: versenyzési és nemzetközi FIDE értékszám szerzési lehetőség biztosítása. 

 

2. A verseny ideje és helye:  2020. október 22. - október 25. 

 Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.  

                                                        Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház 

 

3. A verseny rendezője: a Fejér Megyei Sakkszövetség. 

 

4. A verseny lebonyolítása: 7 fordulós svájci rendszerben. Játékidő 90-90 perc+30mp 

lépésenként, a vonatkozó FIDE szabályok szerint. A verseny nemzetközi Élő-értékszám 

szerzésére jogosító, FIDE-nél bejegyzett verseny. Minden versenyzőnek 2020. évre érvényes 

játékengedéllyel kell rendelkeznie. A verseny egyben Fejér megye egyéni bajnoksága is 

(azokat a sakkozókat vesszük figyelembe, akik Fejér megyei egyesületben igazolt játékosok, 

illetve vendégjátékosok). A versenyen a nemzeti csapatbajnokságban előírt korlátozó 

rendelkezések (beszélgetés, sportszerűtlen magatartás, elektronikus eszközök használata, stb.) 

érvényesek. Késési idő 30 perc. Óvásra a helyszínen az aktuális forduló után 30 percig 

írásban, 10 000 Ft ellenében van lehetőség. 

 

5. A verseny díjazása: 

 Kupa,  

I. hely 100.000 Ft  

II. hely  70.000 Ft  

III. hely  50.000 Ft  

IV. hely  40.000 Ft  

V. hely  30.000 Ft  

VI. hely  20 000 Ft  

VII-VIII. hely 10.000-10.000 Ft 

Legjobb ifjúsági (2000.10.01.után született), legjobb női, legjobb szenior (1960.10.01.elött 

született) és legjobb gyermek (2006.10.01.után született) sakkozó díja 6000-6000 Ft. Fejér 

megyei bajnokság I. hely 30.000 Ft, II. hely 20.000 Ft, III. hely 10.000 Ft.   

A díjak nem kerülnek megosztásra, egy versenyző csak egy díjat kaphat. A díjak 

adókötelesek. A díjak átvételéhez adószámmal (nem magyar állampolgároknak ideiglenes 

adószámmal) kell rendelkezni. A díjak csak a helyszínen vehetők át. 

 

6. A helyezések megállapítása: a szerzett pontok alapján, holtverseny esetén a számítógépes 

mezőnyértékelések döntenek, Buchholz, B-S, progresszív sorrendben. 

 Versenybíró:  Zilahi Zoltán FA versenybíró. 

 

7. Nevezés: A versenyre írásban lehet benevezni 2020. október 18-ig az alábbi címeken: 

Fejér Megyei Sakkszövetség 8000 Székesfehérvár, Galántai u. 64., fejersakk@gmail.com 

Zilahi Zoltán: 06-30-8444451 e-mail: gym967@gmail.com 

 Információ: Fehérvári István, fehist@gmail.com 

  

8. Nevezési díjak: GM, IM, WGM, WIM és 2400 FIDE Élő pont fölött díjtalan. 

 2200-2399 FIDE Élő között 3.000 Ft. 
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 2000-2199 FIDE Élő között 4.000 Ft 

 1800-1999 FIDE Élő között 5.000 Ft 

 1400-1799 FIDE élő  6.000 Ft 

       < 1399 FIDE élő 7.000 Ft 

 Élő nélkül 8.000 Ft 

 Határidő utáni nevezés esetén 1.500 Ft pótdíjat számítunk fel. 

 

9. Részletes program: 

 

2020. október 22. (csütörtök) 

Regisztráció: 14:00-15:40 

Megnyitó: 15:45-15:55 

I. forduló: 16:00-20:00 

 

2020. október 23. (péntek) 

II. forduló:   9:00-13:00 

III. forduló: 15:00-19:00 

 

2020. október 24. (szombat) 

IV. forduló:   9:00-13:00 

V. forduló: 15:00-19:00 

 

2020. október 25. (vasárnap) 

VI. forduló:   9:00-13:00 

VII. forduló:                   15:00-19:00 

 Eredményhirdetés: közvetlen a verseny után, amint megvannak az eredmények. 

 

10. A verseny költségei: A rendezés és a díjazás költségeit a Fejér Megyei Sakkszövetség 

fedezi.   Szállás. Szent Gellért Hotel (közvetlen a verseny helyszín mellett). Elérhető 
kapacitás: 22 db Standard kétágyas szoba 
                     4 db Standard 2*kétágyas szoba (2 hálótérrel 4 fő részére) 
                     2 db Standard egyágyas szoba      
Szoba árak: 17.400,- Ft / kétágyas szoba / éjszaka 
                     31.400,- Ft / 2*kétágyas szoba / éjszaka    
                     14.400,- Ft / egyágyas szoba / éjszaka 
Étkezés: Kézműves Söröző napi menüje Fix leves + főétel melyet a Hotel éttermében lehet 
elfogyasztani 980,- Ft / fő / adag áron.  (A menüajánlatot legkésőbb szeptemberben tudják 
megadni). A helyszín közelében több étkezőhely is található. 

 A rendező vállalja a GM, WGM, IM, WIM jelentkezők ebéd költségét a fentiek szerint.  

      (Sajnos a József Attila Kollégium nem biztosít részünkre szállást). 

      A nevezéssel együtt a szállás és étkezési igényeket is kérjük megadni. 

      A versennyel kapcsolatos információk: Fehérvári István, +36-30-5974224 (augusztus 15. 

szeptember 15. között nem elérhető), fehist@gmail.com (folyamatos). 

A járvány helyzetre tekintettel a rendezőség fenntartja a jogot a változtatásra. Amennyiben a 

verseny idejére érvényes járvány ügyi rendelkezések nem teszik lehetővé a verseny 

megrendezését, úgy azt nem tartjuk meg, és erről minden nevezőt értesítünk. 
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