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XX. PANNÓNIA - RAMADA KUPA 
Fáncsy László (1943-2012) emlékére 

Balatonalmádi, 2015. július 29 - augusztus 2. 
Nemzetközi Nyílt FIDE Sakkverseny 

Svájci rendszer két csoportban 7 fordulóval, aktuális FIDE szabályok szerint, számítógépes 
párosítással. (Swiss Manager) 

 „A” csoport - Open:    2 x 90 perc valamint lépésenként 30 mp. 

„B” csoport - 2000 élő alatti:  2 x 120 perc leesésig, a FIDE QPF szabályai szerint. A játszma 
jegyzése az utolsó 5 percben nem kötelező, 2 percen belül 
pedig szabad döntetlent igényelni. 

A versenyen érvényes versenyengedéllyel valamint FIDE ID számmal lehet részt venni, külföldi 
játékos esetében pedig csak rendezett Fide ID szám és FRD esetén. 
Várakozási idő mindkét csoportban: 30 perc! 

A verseny helyszíne: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár légkondicionált nagyterme, 
Balatonalmádi, Városház tér 4. 

A verseny fővédnökei: Keszey János - Balatonalmádi városának polgármestere 
  Dr. Bóka István - országgyűlési képviselő 
  Dr. Bakonyi Árpád - címzetes egyetemi docens 
A verseny rendezője: Vörösberény Szabadidő Egyesület 
Versenybírók:  CM Horváth Csaba, FIDE licence-szel rendelkező országos versenybíró 
   FM Akóts Gábor, II. o. versenybíró 

Díjazás: A csoport 
1. hely  60.000 Ft 
2. hely 40.000 Ft 
3. hely 25.000 Ft 
4. hely 15.000 Ft 
5. hely 10.000 Ft 
6. hely 8.000 Ft 
7. hely 6.000 Ft 
8. hely 5.000 Ft 
Különdíjak: (A csoport) 
  Legjobb női versenyző 5.000 Ft + könyvjutalom 
  Legjobb Szenior versenyző (60 év felett) 5.000 Ft + könyvjutalom 
  Legjobb 2001-2200 FIDE értékszám közötti 5.000 Ft + könyvjutalom 
 Legjobb 1995.01.01. után születettnek  30.000,- Ft 
 Legjobb Veszprém megyei játékos kupát vehet át. 
 Legjobb 14 éven aluli versenyző féléves Magyar Sakkvilág előfizetést kap. 
 Minden játékos Magyar Sakkvilágot kap ajándékba. 
B csoport 
  1. hely 15.000 Ft 
  2. hely 10.000 Ft 
  3. hely 5.000 Ft 
A 18 év alatti versenyzőknél az 1-3. helyezettnek érem és oklevél kerül kiosztásra, valamint az 1. 
helyezett kupát vehet át. A legjobb 14 éven aluli, féléves Magyar Sakkvilág előfizetést nyer. 
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A helyezések megállapítása: a szerzett pontok alapján, holtverseny esetén Buchholz, Berger valamint 
Progressziv. A díjak bruttó összegben értendőek, a kifizetés az adókártya bemutatása után történik meg. A díjak 
nem kerülnek megosztásra. Egy résztvevő csak egy pénzdíjat vihet el. 

Program: 
  Megnyitó és sorsolás: július 29. 15.30-16.00 
  1. forduló július 29. 16.00-tól 
  2. forduló július 30. 09.00-tól 
  3. forduló július 30. 15.00-tól 
  4. forduló július 31. 09.00-tól 
  VÁLTOZÁS !!! Snell verseny július 31. 15.30-tól 
  5. forduló augusztus 01. 09.00-tól 
  6. forduló augusztus 01. 15.00-tól 
  7. forduló augusztus 02. 09.00-tól 
  Eredményhirdetés augusztus 02. 14.30-tól 

Nevezési díj: 
A csoportban: 
0-2000 9.000 Ft 
2001-2200 8.000 Ft 
2201-2400 7.000 Ft 
GM, IM és 2400 elő pont felett díjtalan 
 B csoportban: (egységesen) 6.000 Ft 

Nevezési határidő: 2015. július 26. 
Helyszíni nevezést is elfogadunk július 29-én 14 óráig, 2.000 Ft pótdíj ellenében. 
A nevezési díj tartalmazza a díjmentes strandbelépőt a versenyen résztvevő játékosok részére. 
Amennyiben a nevezési határidőig leadják ehhez, a születési dátumukat. 
Szállás: 
Versenyzőinknek és kísérőiknek magánszállást tudunk biztosítani 3.200 Ft + 450 Ft  
idegenforgalmi adó / nap/ fő áron. Az idegenforgalmi adó alól mentesülnek a 18 év alattiak. 

Étkezés: 
Napi háromszori étkezés megrendelhető a Corner étteremben, ami gyalog csak 1 percre található 
a versenyteremtől. Reggeli: 550 Ft, ebéd: 900 Ft, vacsora: 850Ft. Összesen 2.300 Ft/nap/fő. 
Az ebéd 3 fogásos és 3 féléből lehet választani, (reggeli és vacsora igény esetén 2 féléből). 

A szállás és étkezési igényeket 2015. július 21-ig kérjük jelezni. 

A Rendezőség a versenykiírás megváltoztatásának jogát fenntartja! A külföldiek versenyzési 
feltételeit külön versenykiírás rögzíti. A versenyzők érkezése, fogadása a helyszínen 10h-14h-ig, 
ekkor kell fizetni a költségeket. 
Balatonalmádi központjában minden egy helyben található (buszpályaudvar, vasútállomás, 
éttermek, strand, érdekes programok, stb). A verseny ideje alatt megrendezésre kerül snell 
verseny, ahol a főversenyen kívüliek is elindulhatnak. Nevezési díj 2000 Ft, melynek 80%-a kerül 
kiosztásra. 

Bővebb információ megtalálható a honlapunkon, az előző évek játszmái és végeredményei, 

fényképekkel együtt. www.sakk-pannonia.info  

A verseny állása, párosítása, fotói valamint az „A” csoport első 15 táblájának játszmái 
folyamatosan megtalálható lesz a www.chess-results.com oldalon. 

Nevezési cím és további információk: 
Fáncsy Imre: 8222. Balatonalmádi, Gábor Áron u. 15. 
Tel: 70/389-60-49, E-mail: almadikupa@freemail.hu 
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