
III. Kulcsod Kupa 
Nyílt Rapid Sakkverseny 
Kulcsod, 2021. július 24. 

 
A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a sakkozni szeretők számára, 
sakkbaráti kapcsolatok ápolása 
Rendező: Molnár Ernő 
Védnök: Bognár Csaba polgármester 
Résztvevők: aki a nevezési díjat befizeti 
Időpont: 2021. július 24., szombat 9:00-tól 
Helyszín: Faluház, Kulcsod 49. 
Lebonyolítás: 9 fordulós, 12 min+5 sec játékidejű, svájci rendszerű verseny. 
Pontegyenlőség esetén finomított Buchholz, progresszív, Berger-Sonne-born 
számítás dönt! 
Versenybíró: Szabó Zsolt nemzetközi versenybíró 
Nevezési díj: 5 €/fő, amely tartalmazza az eredményhirdetés utáni egytál-
ételt. 
Díjazás: Serleg, érmek és tárgyjutalmak. 
Kategória díjak: legjobb hölgy, 8-10-12-15-20 éven aluli, 60 éven felüli játé-
kos – érmek és tárgyjutalmak. 
Nevezés, információ:  
Molnár Ernő - molnar0erno@gmail.com - tel: 00421915511780 
Nevezési határidő: 2021. július 22. 
Egyéb tudnivalók: A versenyterem befogadóképessége 80 fő. Regisztráció 
8:00-tól. Étkezés a kísérők részére 3 €/fő (szintén előzetes nevezéssel). A hely-
színen nevezők számára az étkezés nem garantált! 
Program: 8:00-tól nevezés, 8:45 – megnyitó, eredményhirdetés az utolsó for-
duló után 15 perccel (cca. 15:00), utána ebéd. 
Startlista: 
https://chess-results.com/Tnr562101.aspx?lan=1 

Korábbi versenyek végeredményei: 
http://chess-results.com/tnr460527.aspx?lan=1&art=1&turdet=YES&flag=30 
http://chess-results.com/tnr529606.aspx?lan=1&art=1&turdet=YES&flag=30 
 

A Rendezőség a versenykiírás változtatásának jogát fenntartja. 
 

Kulcsod, 2021. május 22. 
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Az e-hranica (e-határ) 2021. július 9-i bevezetésével minden külföldről Szlo-
vákiába érkező 12 éves vagy annál idősebb személynek (függetlenül az oltott-
ságtól) regisztrálnia kell a https://korona.gov.sk/en/ehranica/ weboldalon. 
A regisztráció akár egy hónappal az érkezés előtt is elvégezhető. Az e-hranica 
bevezetésével minden külföldről érkező személynek karanténba kell vonulnia, 
ez alól kivételt képeznek: 

• a teljesen beoltott személyek (a kétdózisú vakcina második dózisa után 
eltelt 14 nap, az egydózisú után 21 nap). 

• azon személyek, akik megkapták bármelyik vakcina első dózisát (rögtön 
a beadástól érvényes a kivétel, nem kell eltelnie semennyi időnek). A 
rendelet átmenetileg, 2021. augusztus 9-ig érvényes. 

• 18 évnél fiatalabb személyeknek, amennyiben az egy háztartásban élők 
(feltételezem ez alatt az együtt utazó személyeket kell érteni külföldi ál-
lampolgárok esetében) sem karanténkötelezettek – átmenetileg augusz-
tus 9-ig. 

• azon személyek, akiket egészségügyi okokból nem lehet beoltani és ren-
delkeznek 72 óránál nem régebbi PCR teszttel. 

Az védőoltást oltási igazolvánnyal kell igazolni. Elfogadják az EU-s országok 
igazolásait is, amennyiben az információk angol, szlovák vagy cseh nyelven is 
megtalálhatóak rajtuk. 

Jelenleg kötelező megadni címet, ahol az országba érkező személy a karan-
tént töltené, függetlenül attól, hogy kivételt képez a karanténkötelezettség alól. 
A rendszer ezt a címet azonban nem fogja figyelembe venni/ellenőrizni abban 
az esetben, ha valóban nem karanténkötelezett az adott személy. 
Jelenleg telefonról problémák vannak a kitöltéssel, mindenkinek azt tanácso-
lom számítógépről töltse ki a weboldalt. 
A felmerülő kérdésekre a megadott elérhetőségeken szívesen válaszolok. 
 
A regisztráció elmulasztása akár 1659 eurós büntetést vonhat maga 
után! Ez a tájékoztató nem minősül jogi tanácsadásnak, az esetleges 
büntetésekért, kellemetlenségekért a rendezőség nem vállal felelős-
séget! Mindenki tájékozódjon hivatalos forrásokból is! 

Forrás: https://www.mzv.sk/detail-aktuality/-/asset_publis-
her/Hp2qxsn2Z6I5/content/registracny-formular-pre-osoby-cestujuce-na-uze-
mie-sr#podmienky-9-jul 

Kulcsod, 2021. július 06. 
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