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XXXII. ERKEL-EMLÉKVERSENY 

ERKEL MEMORIAL 2022 
 

Versenykiírás (tervezet) 

 

A verseny célja emlékezés a névadóra, a bajnoki cím- és helyezések elnyerése-, élőpont 

szerzés-, módosítás-, a nemzetközi sakk-baráti kapcsolatok ápolása-, a sportág népszerűsítése. 

A verseny rendezői: Gyula Város Önkormányzata, MRSE és a Gyulai Sakk Egyesület.  

.. helye-, ideje: Polgármesteri Hivatal Díszterme, Petőfi tér 2. 2022. november 2-5. 

Fővédnök: Dr. Görgényi Ernő polgármester. 

Főrendező: Kozma János György, kozma0802@gmail.com, 30/431-6775 

  5700 Gyula, Kuruc u.4. 

Szakmai szervező: Tamás Kornél, Gyulai SE elnök. 

Főbíró: Seres László (FA) 20/594-5321, zsűri a helyszínen kerül megválasztásra. 

Résztvevők: MSSZ versenyengedéllyel- vagy FRD*-vel rendelkezők. A főverseny mellett 

külön (B) Márki-csoportban versenyengedély nem szükséges, nem kerül feldolgozásra, de 

csak 2000 Élő alattiak indulhatnak. 

Jelentkezés október 25-ig a főrendező elérhetőségén az alábbi adatok megadásával: 
Név FIDE-azonosító E-mail, Telefon Lakcím Szállásigény Megjegyzés, csoport 

 

Nevezési díj (Erkel-cs): (HUF) 

Gyulai SE versenyzői 3.000,- 
Ifj(U18); Szenior (60+) 4.000,- 
2300- vagy felettiek 5.000,- 
2000-2299 6.000,- 
1000-1999 7.000,- 
ÉLŐ-nélküli 8.000,- 

 

Nevezési díj (Márki-cs): (HUF) 

2000 ÉLŐ alattiak 4.000,- 

Díjfizetés a helyszínen (határidő utáni 

nevezés 500,- Ft pótdíjjal).  

Mentesülnek a díjfizetés alól a meghívott 

címviselők: Gm-, Im-, Fm.  

Kedvezményes szállás-ajánlat: Kollégiumi, 2-3 ágyas vendégszobákban. Az étkezést 

önállóan kell megoldani, de a szervezők tudnak jó ötleteket adni! 

Költségek: a nevezés-, szállás-, étkezés-, utazás a résztvevőket, a lebonyolítás a rendezőket 

terheli. 

Játéktempó: mindkét csoportban svájci rendszer, 
7forduló, 90-90 perc + lépésenként 30 mp. 
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A helyezések megállapítása: Pont-, Egymás-elleni-, Buchholz-, BergerSB-, Progresszív 

számítás szerint, tovább csak díjazott helyekért villámjáték, melynek szabályait adott esetben 

ismertetjük. Díjazás:  

Az A-csoport bajnoka elnyeri az Erkel-díjat. 

I-III. h: 50-, 30-, 20- eFt**, IV-VI. h: tárgyjutalom. 

A B-csoport bajnoka elnyeri a 

Márki-díjat. I-VI. h: tárgyjutalom. 

Különdíjak elnyerése mindkét csoportban lehetséges. A nem-díjazottak, kellő létszám esetén 

a megnyitón kihirdetett kategóriákban tárgyjutalmat kaphatnak, pl. Szenior(60)-, Ifi(18)-, 

Serdülő(14)-, Gyulai- stb.  

A tervezett program: 
2022.11.02. 

SZERDA 
2022.11.03. 

CSÜTÖRTÖK 

2022.11.04. 

PÉNTEK 
2022.11.05. 

SZOMBAT 

0900- MEGNYITÓ 

1000- VERSENY:1.f 

1400- Ebédszünet 

1500-VERSENY:2.f 

0900- VERSENY:3.f 

1300- Ebédszünet 

1430-VERSENY:4.f  

0900- VERSENY:5.f 

1300- Ebédszünet 

1430-VERSENY:6.f  

0900- VERSENY:7.f 

1300- Koszorúzás 

1300- Ebédszünet 

~1430-Záróünnep 

A programváltozás jogát a rendezők fenntartják! 

Egyéb:  

- A játékosnak joga van 30perc késésre, mely a gondolkodási időt terheli. 

- Döntetlen ajánlat a játszma bármely szakaszában engedélyezett. 

- A rendezvény nyilvános, a résztvevők (játékosok, kísérők) elfogadják, hogy róluk 

felvételek készüljenek, amelyek bekerülhetnek az írott- és elektronikus sajtóba-, 

közösségi oldalakra. 

- Vitás kérdés felmerülésekor óvási díj (5000 Ft) megfizetése után a választott zsűri 

döntése irányadó. 

- Az itt nem részletezett kérdésekben az általános írott- és íratlan sakk-szabályokat kell 

alkalmazni. 

A vírus-veszély elhárítása érdekében az érvényes rendelkezéseket be kell tartani! 
 

Minden versenyzőnek sportszerű-, eredményes játékot, a kísérőknek jó szurkolást-, 

kikapcsolódást kívánunk! 
 

Gyula, 2022. szeptember 6. 
 

Üdvözlettel Kozma János György 
 

* A helyszínen nincs lehetőség FIDE-azonosító-, versenyengedély megszerzésére. Az frd- rendezése a nem HUN 

azonosítóval rendelkezők részére megengedett (1800,- HUF). 

** Díj-átvétel csak az eredmény-hirdetésen lehetséges. A pénz-díj bruttó (SzJA-köteles, adó- és taj-szám, 
útlevélszám vagy egyéb adatok megadásával), holtverseny-esetén NEM KERÜL megosztásra, azt a kihirdetett 

sorrendben nyerik el. 
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