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mi ez a verseny? 

Budapest 2024-ben Sakkolimpiát rendez. Az olimpiai mozgalom a 

sportágban számos új kezdeményezést hív életre, így ezt a 

versenysorozatot is, amelyet az öt karikának megfelelően öt 

alkalommal rendezünk meg az olimpia időpontjáig. Ez a verseny a 

BUDA GP-1, amelyet majd követ a BUDA GP-2, GP-3 és így tovább. 

✠ 

Versenyünk egy négynapos nagyrendezvény Bel-Budán, Budapest 

egyik legnagyobb szállodai rendezvénytermében. A résztvevőket 

kellemes környezet, igényes sakkfelszerelés, barátságos légkör és 

magas színvonalú versenyvezetés várja. 

✠ 

Célunk minél több sakkozónak lehetőséget biztosítani 

értékszámának növelésére, közösségélményre, kihívásokra, a 

fiataloknak tehetségük kibontakoztatására, az idősebbeknek a 

tapasztalatuk kamatoztatására.  

mitől GP? 

A díjalap magasabb a legtöbb hazai rendezésű versenyen 

megszokottnál, az ötödik verseny végén pedig az öt versenyen 

összesítve legjobb eredményt elérő játékosokat jelentős összegű 

különdíjban részesítjük két kategóriában (Grand Prix). 

A különdíjra való jogosultság és a GP-pontszámítás szabályait lásd 

a versenykiírás 1. függelékében. 

mikor és hol? 

2021. június 17. és 20. között 

csütörtök délutántól vasárnap estig 

a Hotel Bara 520 m2-es, napfénytetős, légkondicionált 

rendezvénytermében 

Budapest, XI. ker., Hegyalja út 34–36. 
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hogy kell odamenni? 

Északról és délről:  

a BAH csomópontig 17-es vagy 61-es villamossal és onnan pár perc 

séta vagy egy megálló az alábbi buszokkal. 

Keletről és nyugatról: 

a 8E, 108E, 110 vagy 112-es autóbuszokkal a Mészáros utca 

megállóhelyig, amely a szálloda közvetlen közelében van. (Ha a parti 

(vagy bármi más) éjszakába nyúlna, a 908-as busz is ott áll meg). 

de én autóval megyek! 

A szálloda 80 férőhelyes mélygarázsában a vendégeknek egész 

napos parkolási lehetőség van 1000 Ft-ért, de a környező Gellért-

hegyi utcákban is jellemzően van parkolóhely. 

A szálloda mélygarázsába való behajtáshoz be kell jelentkezni a 

recepción, erre az időre meg lehet állni a szálloda bejárata előtti 

területen. 

milyen csoportok vannak? 

„Mester” csoport 2000 ÉLŐ fölötti játékosoknak 

„Klub” csoport 1600 és 1999 ÉLŐ közötti játékosoknak 

„Jövő” csoport 1600 ÉLŐ alatt, elsősorban fiatal generációknak 

✠ 
Alacsonyabb értékszámmal magasabb csoportba nevezés csak a 

szervező külön engedélyével lehetséges, nevezési felár mellett, 

főszabály szerint legfeljebb 100 ÉLŐ-pont eltéréssel a magasabb 

csoport alsó értékszám-határától. 

✠ 

Szintén felárral nevezhetnek az értékszám nélküli játékosok, 

főszabály szerint csak a „Jövő” csoportba, nagyon kivételes esetben 

és jelentős felár mellett a „Klub” csoportba. 
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hánykor kezdődnek a fordulók? 

A Mester és a Klub csoportok menetrendje 

Nevezési díjak 
befizetése 

június 17. 
csütörtök 

14:30 és 16:00 között 

Megnyitó 
június 17. 
csütörtök 

16:15 és 16:30 között 

1. forduló 
június 17. 
csütörtök 16:45 

2. forduló 
június 18. 

péntek 9:00 

3. forduló 
június 18. 

péntek 14:30 

4. forduló 
június 19. 
szombat 9:00 

5. forduló 
június 19. 
szombat 14:30 

6. forduló 
június 20. 
vasárnap 9:00 

7. forduló 
június 20. 
vasárnap 14:00 

Díjátadó 
június 20. 
vasárnap 

Az utolsó játszma befejezését 
követő 30 percen belül 

 

A Jövő csoport menetrendje 

Nevezési díjak 
befizetése 

június 17. 
csütörtök 

14:30 és 16:00 között 

Megnyitó 
június 17. 
csütörtök 

16:13 és 16:30 között 

1. forduló 
június 17. 
csütörtök 16:45 

2. forduló 
június 18. 

péntek 10:00 

3. forduló 
június 18. 

péntek 14:30 

4. forduló 
június 19. 
szombat 10:00 

5. forduló 
június 19. 
szombat 14:30 

6. forduló 
június 20. 
vasárnap 10:00 

7. forduló 
június 20. 
vasárnap 14:00 

Díjátadó 
június 20. 
vasárnap 

Az utolsó játszma befejezését 
követő 30 percen belül 
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mennyi a gondolkodási és a várakozási idő? 
 

Mester csoport 2 × 90 perc + 30 másodperc bónuszidő 
Klub csoport 2 × 90 perc + 30 másodperc bónuszidő 
Jövő csoport 2 × 45 perc + 30 másodperc bónuszidő 

 

A várakozási idő mindhárom csoportban 30 perc. 

 

nevezés: hogyan, hányan, mennyiért? 

A nevezéseket a budachess@wir.hu e-mail címen fogadjuk, 2021. 

június 13. vasárnap éjfélig. A határidő után jelentkezők és a 

helyszíni nevezők játéklehetőségéről a csoportok telítettsége 

függvényében a versenyigazgató dönt. A nevezési díjat a 

helyszínen kell megfizetni a verseny nyitónapján, 14:30 és 16:00 

között. 

✠ 

A versenyre legfeljebb 200 fő nevezését tudjuk elfogadni. A „Jövő” 

csoportnak legfeljebb egynegyede lehet ÉLŐ nélküli játékos. A 

versenyen csak érvényes versenyengedéllyel lehet részt venni, 

külföldi játékosnak pedig csak rendezett FRD-vel, amelynek 

költsége 5 euró vagy 1800 forint, érvényessége 1 év. 

Nevezési díjak: 

Mester csoport 

címviselők 4500 Ft 

2000 ÉLŐ fölött 7500 Ft 

1900–1999 ÉLŐ 9500 Ft 

Klub csoport 

1600–1999 ÉLŐ 7500 Ft 

1500–1599 ÉLŐ 9500 Ft 

Jövő csoport 

1000–1599 ÉLŐ 7500 Ft 

ÉLŐ nélkül 9500 Ft 

 

Címviselőnek a GM, WGM, IM, WIM, FM és WFM címmel rendelkező 

játékosok minősülnek. 

mailto:budachess@wir.hu
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mi van, ha megnyerem? 

A Mester csoport díjalapja  

NETTÓ FÉLMILLIÓ FORINT 

1. helyezett 100.000 Ft 

2. helyezett 85.000 Ft 

3. helyezett 70.000 Ft 

4. helyezett 55.000 Ft 

5. helyezett 40.000 Ft 

Kategóriadíjak (sorrendben) 

Legjobb 2200 alatti játékos 35.000 Ft 

Legjobb szenior játékos (60+) 35.000 Ft 

Legjobb női játékos 35.000 Ft 

Második legjobb női játékos 25.000 Ft 

Harmadik legjobb női játékos 20.000 Ft 

 

Az első helyezett és a legjobb női játékos jutalma egy-egy serleg, az első három 

helyezett érmet vehet át. Kategóriadíjat az kaphat, aki nem az első öt helyen 

végez. Ha a kategóriadíjra jogosult játékos az első öt hely valamelyikén végez, 

a kategóriadíjat az adott kategóriában utána sorra következő játékos kapja. 

 

A Klub csoport nyereményei 

✠ Az első három helyezett mentesül a nevezési díj fizetése alól a következő 

(BUDA GP-2) versenyünkön és értékszámától függetlenül megválaszt-

hatja, hogy a Mester vagy a Klub csoportban indul. 

✠ A csoport győztese serleget, az első három helyezett érmet kap. 

✠ A csoport első öt helyezettje, a legjobb női játékos és a legjobb szenior 

(60+) játékos választhat színvonalas olvasmányok, prémium borok és jó 

nevű desszertek közül.  

 

A Jövő csoport nyereményei 

✠ Az első helyezett serleget, az első három helyezett érmet kap. 

✠ Az első öt helyezett, valamint a legjobb 12 év alatti és a legjobb 10 év alatti 

játékos tárgynyereményekben részesül. 

✠ A legjobb leány versenyző nyereménye előreláthatólag egy plüssoroszlán 

lesz, amelynek neve: IGOR. 
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hogyan dőlnek el a holtversenyek? 
 

Helyezések eldöntése Pénzdíjak megosztása 

1. egymás elleni eredmény 

2. Buchholz-pontszám 

3. Progresszív pontszám 

Hort-rendszer szerint 

(a részletes a tájékoztatót lásd 

a kiírás 2. függelékében) 

 

mit kérünk a játékosoktól? 

A fair-play általános alapelveinek betartásán túl kérjük a játékosokat az 

alábbiak figyelembevételére: 

✠ A verseny helyszínén elvárt a kulturált, ápolt külsővel való megjelenés és 

az udvarias viselkedés, ideértve az ellenféllel való kézfogást a játszma 

előtt és után is. 

✠ A sakkasztalnál a táplálkozást kérjük mellőzni, alkoholmentes 

folyadéknak az ellenfél gondolkodását nem zavaró módon történő 
bevitele megengedett. 

✠ Ha valaki nem játszik egy adott fordulóban, azt a forduló párosításának 

közzétételét megelőzően kell jelezze. A késedelmes jelzés a már párosított 

ellenféltől elveszi a játéklehetőséget, ami nem egyeztethető össze a fair-

play elveivel. A távolmaradás előzetes jelzésének teljes elmaradása pedig 
a versenyből való kizárást és sportfegyelmi eljárást von maga után!  

✠ A játékos, amíg tart a játszmája: 

 senkivel nem beszélgethet, a bírókat leszámítva, 

 a bíró engedélye nélkül csak akkor hagyhatja el a versenytermet, 

ha ellenfele következik lépésre, de ekkor is csak mosdóhasználat, 

büfélátogatás vagy dohányzás végett, 

 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.  
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hol lehet enni és aludni? 

A verseny helyszínén büfé üzemel a verseny teljes időtartama 

alatt. Ebédidőben, 12:00 és 14:00 között lehetőség van két- vagy 

háromfogásos menüebéd fogyasztására a szálloda éttermében. 

Az ebédigényeket a verseny kezdőnapján, a nevezéssel egyidejűleg 

kell előre jelezni. A menükínálatot és a menüárakat az előzetesen 

nevezőknek a verseny előtt egy héttel megküldjük elektronikus 

levélben, de az értelemszerűen a helyszínen is megtekinthető lesz. 

✠ 

Szállás a Bara Hotelben 12.500 Ft/fő/éj áron lehetséges, amely 

magában foglalja a reggelit, de az idegenforgalmi adót nem. A 

parkolás a szállóvendégek számára 500 Ft/éj. A szállodafoglalási 

igényeket kérjük minél előbb jelezni, mert a nyári szezonra 

tekintettel a szobák elfogyhatnak. 

kikhez fordulhatok, ha kérdésem van? 

Kérjük, hogy kérdéseiket a budachess@wir.hu e-mail címre 

küldött elektronikus levélben tegyék fel. Szükség esetén 

természetesen telefonon is állunk rendelkezésükre: 

Polyánszky Zoltán dr. (FA) 

szervező/versenyigazgató 

+36 (20) 536 5183 

Orsó Miklós (IA, IM) 

főbíró 

+36 (70) 489 1229

✠ 

A bírói kar többi tagja április folyamán kerül kihirdetésre, a 

versenykiírás frissítése útján. A nevezők listáját húsvét utáni 

keddtől publikáljuk a chess-results.com felületén. A lista frissítése 

pünkösdig kéthetente, utána hetente történik. 

✠ 

Minden kedves sporttársunknak eredményes és sportszerű 

versenyzést, inspiráló játszmákat kívánunk! 

  

mailto:budachess@wir.hu
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FÜGGELÉK 

 

1. A GP-díjra való jogosultság feltételei és a GP pontszámítás 

Az öt verseny eredményeinek összesítése két kategóriában történik. A „Buda Bajnoka” címre olyan játékos 

jogosult, aki legalább három versenyt végigjátszott a Mester csoportban (a másik két versenyt kihagyhatta, 

vagy játszhatott gyengébb csoportban is, ezzel a dinamikusan erősödő játékosok nem veszítik el a 

lehetőséget, ha az első 1-2 versenyen még gyengébb csoportban indultak). 

Hasonlóképpen a „Budai Klubelnök” címre olyan játékos jogosult, aki legalább három versenyt 

végigjátszott a Klub csoportban (a másik két versenyt kihagyhatta, vagy játszhatott a Jövő csoportban is). 

A GP-pontszámok a versenyeken elért pontszámok összegei. Az öt versenyen összesen 35 forduló lesz, aki 

a legtöbb pontot érte el, az nyeri a Grand Prix-t. Amennyiben holtverseny alakulna ki az első helyen, azt az 

alábbiak oldják fel (sorrendben): 

✠ egymás elleni eredmény (ha értelmezhető) 

✠ több feketével játszott parti 

✠ több győzelem 

✠ több győzelem feketével 

✠ Buchholz Cut 2 

 

2. Tájékoztató a pénzdíjak megosztásánál alkalmazott Hort-rendszerről 

A Hort-rendszer azt a célt szolgálja, hogy holtverseny (azonos pontcsoportban végző díjazottak) esetén a 

pénzdíjak mértéke ne kizárólag a szerencsefaktort is magukban foglaló tie-break pontszámokon múljon, 

ugyanakkor ne is legyen a holtversenyesek között teljes kiegyenlítése a díjaknak, mert a jól bevált tie-break 

pontszámok valamit azért mutatnak. A Hort-rendszer a holtversenyben végzettek eredetileg kiírt 

pénzdíjainak felét osztja el egyenlően közöttük, másik fele a tie-break pontszámok szerint kialakult 

sorrendnek megfelelően a sajátjuk marad. Az elosztási mechanizmus képlete: 

H1 = P1 / 2 + ΣPn / 2 / n 

ahol 

H1 az adott, holtversenyben végzett játékos pénznyereménye 

P1 az elért helyezésre eredetileg kiírt pénzdíj 

ΣPn a holtversennyel érinttett helyezésekre eredetileg kiírt pénzdíjak összege 

n pedig azoknak a száma, akik az adott holtversenyben érintettek 

Így ha például az első négy helyen alakul ki holtverseny, a három lehetséges pénzelosztási mechanizmus az 

alábbi táblázatban látható: 

Helyezés 
Tie-break 
(eredeti) 

Hort-rendszer 
Teljes 

díjmegosztás 
1. hely 100.000 88.750 77.500 
2. hely 85.000 81.250 77.500 
3. hely 70.000 73.750 77.500 
4. hely 55.000 66.250 77.500 

Ha a holtverseny „kilóg” a díjazott helyezésekből, azaz például az 5.–8. helyeken alakul ki holtverseny, akkor 

csak a tie-break alapján 5. helyezett kap díjat, a díjazottak száma a versenykiíráshoz képest nem növekszik 

(ez egyrészt a díjak jelentős elaprózódásához is vezethet, másrészt szervezési oldalról fontos, hogy a 

díjazottak száma előre tudható legyen). 

 


