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VERSENYKIÍRÁS 

  



helyszín és időpont 

Prémium Apartmanház konferenciaterme 

1139 Budapest, Országbíró utca 44–46. 

2019. november 22–24. (péntektől vasárnapig) 

A verseny helyszíne a XIII. kerületben, a Béke tér közelében, bármely 

irányból jól megközelíthető helyen van. A 12-es és 14-es villamosokkal, 

valamint a 32-es és 105-ös autóbuszokkal érhető el. 

versenyforma 

Hat fordulós svájci rendszerű verseny három csoportban, a hatályos FIDE-

szabályok szerint. Gondolkodási idő: 

Csoport Játékidő 

„A” csoport 2 × 90 perc + lépésenként 30 másodperc bónuszidő 
„B” csoport 2 × 70 perc + lépésenként 30 másodperc bónuszidő 
„C” csoport 2 × 40 perc + lépésenként 30 másodperc bónuszidő 

 

fordulók rendje 

„A” és „B” csoportban 

Forduló Nap Óra:perc 

Megnyitó 2019. november 22. péntek 16:15 
1. forduló 2019. november 22. péntek 16:30 
2. forduló 2019. november 23. szombat 8:30 
3. forduló 2019. november 23. szombat 13:00 
4. forduló 2019. november 23. szombat 16:45 
5. forduló 2019. november 24. vasárnap 8:30 
6. forduló 2019. november 24. vasárnap 13:15 

„C” csoportban 

Forduló Nap Óra:perc 

Megnyitó 2019. november 22. péntek 16:15 
1.forduló 2019. november 22. péntek 16:30 
2. forduló 2019. november 23. szombat 8:30 
3. forduló 2019. november 23. szombat 11:00 
4. forduló 2019. november 23. szombat 13:30 
5. forduló 2019. november 24. vasárnap 8:30 
6. forduló 2019. november 24. vasárnap 11:00 

A várakozási idő mindhárom csoportban 30 perc! 



nevezési feltételek 

Nevezni előzetesen Jeszenszky József versenyszervezőnél lehet a 

sporty207@gmail.com e-mail címen, 2019. november 19. kedd éjfélig. A 

nevezéseket visszaigazoljuk. A nevezési határidő után jelentkezők várólistára 

kerülnek, játéklehetőségükről és csoportbeosztásukról a versenyigazgató 

dönt, az esetleges lemondások függvényében. 

Helyszíni nevezésre a csoportok várható telítettsége miatt előreláthatólag 

nem lesz lehetőség. A versenyre maximum 90 főt tudunk fogadni, ebből 

hozzávetőleg 35–35 főt az „A” és „B” csoportokba, és legfeljebb 20 főt a „C” 

csoportba, akik közül legfeljebb 5 fő lehet értékszám nélküli játékos. A 

fentiekre tekintettel kérjük, időben jelentkezzenek.  

A versenyen csak érvényes versenyengedéllyel lehet részt venni, külföldi 

játékosnak pedig csak rendezett FRD-vel, amelynek költsége 5 euró vagy 

1600 forint, érvényessége 1 év. 

A nevezési díjat a helyszínen kell megfizetni, a verseny nyitónapján, 14:30 

és 16:00 óra között. A játékosok értékszámuknak megfelelően nevezhetnek 

az egyes csoportokba az alábbi feltételek szerint: 

„A” csoport – 2000 fölötti értékszámmal 

Értékszám Nevezési díj 

címviselők 3000 Ft 
2100 fölött 6000 Ft 
2000–2099 7000 Ft 

„B” csoport – 1600 és 1999 értékszám között 

Értékszám Nevezési díj 

1800–1999 5000 Ft 
1600–1799 6000 Ft 

„C” csoport – 0 és 1599 értékszám között 

Értékszám Nevezési díj 

1000–1599 5000 Ft 
ÉLŐ nélkül 6000 Ft 

 

Alacsonyabb értékszámmal magasabb csoportba nevezés csak a 

szervezők külön engedélyével lehetséges, 2000 Ft nevezési felár mellett, 

legfeljebb 100 ÉLŐ-pont eltéréssel a magasabb csoport legalsó 

értékszám-határától. 
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mobiltelefonok és elektronikus eszközök használata 

A játékos, amíg játszmája tart, mobiltelefont vagy más olyan eszközt, 

amely kommunikációra vagy sakklépések közlésére alkalmas, 

kikapcsolt állapotban sem tarthat magánál. Amennyiben a játékos a verseny 

helyszínére ilyen eszközt hoz, azt kikapcsolt állapotban tarthatja olyan 

táskában vagy kabátzsebben, amelyhez játszmája során csak a bíró 

engedélyével fér hozzá. Felhívjuk a figyelmet, hogy a verseny helyszíne nem 

azonos a versenyteremmel. A verseny helyszínébe beletartozik az előtér, a 

mosdók és a dohányzásra alkalmas helyek is. A verseny helyszínét a játékos 

folyó játszmája alatt csak a bíró engedélyével hagyhatja el. 

 

díjazás 

A díjalap kategóriadíjakkal együtt 200.000 Ft. A díjak legalább 70 résztvevő 

esetén garantáltak. A kategóriadíjak kiosztásának feltétele, hogy a csoportba 

legalább 3 versenyző nevezzen az adott kategóriában (nő, szenior, ifi). Egy 

versenyző csak egy díjat kaphat. A pénzdíjak adó- és járulékkötelesek. 

A díjátadó időpontja az „A” és „B” csoportban 2019. november 24. vasárnap 

17:00, a „C” csoportban 2019. november 24. vasárnap 13:00. Ha a díjazott 

nem jelenik meg a díjátadón, azzal lemond a díjról, azt a sorban 

következő kapja meg. 

 Helyezés/kategória „A” csoport „B” csoport „C” csoport 

1. helyezett 50.000 Ft 30.000 Ft tárgyjutalom, 
érem és 
oklevél az 
első három 
helyezettnek 

2. helyezett 30.000 Ft 20.000 Ft 
3. helyezett 20.000 Ft 10.000 Ft 
4. helyezett 15.000 Ft 5.000 Ft 
5. helyezett 10.000 Ft – 

Legjobb nem díjazott női játékos 5.000 Ft 
tárgyjutalom 

Legjobb nem díjazott szenior (S60) 5.000 Ft 
Legjobb nem díjazott ifjúsági (U18) tárgyjutalom 

Holtverseny esetén a Buchholz-pontszám, az egymás elleni eredmény és a 

Progresszív pontszám dönt, ebben a sorrendben. 

  



versenyszervezők és versenybírók 

Versenyszervezők 

Jeszenszky József 

+36 (30) 640 3361 

sporty207@gmail.com 

Benyeda Tibor 

+36 (70) 626 8285 

benyedasakk@gmail.com

Versenybírók 

IA Orsó Miklós 

főbíró 

NA dr. Polyánszky Zoltán 

helyettes főbíró 

Pákozdi Ferenc 

bíró 

* * * 

Minden kedves sporttársunknak eredményes és sportszerű 

versenyzést kívánunk! 
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