
A rendezQség fenntartja a jogot, hogy a járványhelyzetre tekintet-
tel változtasson a kiíráson. 

2021. 

Mór 
LIII.ARANYHORDÓ 
SAKKVERSENY – Móricz Ákos 

emlékverseny 
 

A verseny célja: 
Az 53. alkalommal megrendezendQ "Aranyhordó 2021. évi védQje" cím eldöntése, a sportág 
népszer_sítése, a sakkbaráti kapcsolatok elmélyítése. 

 

RendezQje: Mór Városi Sportegyesület 
Helyszín: Mór, Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola (Kodály Z. u. 28.) 
Ideje:  2021. Október 02. (szombat) 09.15 h, Megnyitó: 09.00 h, Nevezés 08.50-ig. 
Vezeti: Katona Ferenc - FIDE NA versenybíró 
RésztvevQi: Bárki indulhat értékszámra való tekintet nélkül. 
 

A verseny lebonyolítása: 
A verseny egyének és egyesületek* csapatai részére kerül lebonyolításra 9 fordulós Svájci 
rendszerben, 2 x 10 perc gondolkozási idQvel, számítógépes sorsolással. A csapatversenyt az 
egyéni verseny végeztével értékeljük a csapattagok teljesítményei alapján. A csapatok 4 (+1) 
fQbQl kell, hogy álljanak. 
Az általános iskolás gyermekeket külön mezQnyben versenyeztetjük, kiírása külön lapon. 
 

Díjazás: 
Az egyéni verseny elsQ helyezettje 10.000 Ft, a második 6.000 Ft, a harmadik 4.000 Ft ér-
ték_, az országban bárhol levásárolható ajándékutalványban részesül. A csapatverseny elsQ há-
rom helyezettje tárgyjutalomban részesül. Utalványt vagy tárgydíjat kap a legjobb nQi, ifjúsági, 
szenior (+60 év), helyi, Fejér megyei, 2000, 1800 és 1600 ÉlQ pontszám alatti versenyzQ kate-
góriánként legalább 3 induló esetén. (Egy versenyzQ csak egy egyéni díjat kaphat.) Egyéni 
versenyben a díjas helyeken azonos pontszám esetén elsQsorban a több gyQzelem 
rangsorol! Majd a számítógépes mezQnyértékelés Buchholz, B-S, progresszív sorrendben. 
 

Költségek: 
Nevezési díj:   500 Ft/fQ, mely tartalmaz 1-1 üdítQt, szendvicset, kávét és borkóstolót. 
   +500 Ft/csapat 

Az általános iskolás mezQnyben nevezési díj 500 Ft/fQ! (Kiírás külön lapon!) 
A verseny rendezési és díjazási költségeit a rendezQ szerv biztosítja. 
 

Nevezési határidQ: 
2021. október 02.  08.50 h. Késve nevezQ a második fordulóban csatlakozhat.  
ElQzetes nevezéseket mindkét email címre kérjük: sarokpeter68@gmail.com és 
fkatona@hdsnet.hu 
ÉrdeklQdés, információ: Sarok Péter, Tel.: (30)444-95-59, Mór Pince u. 3.  

 

Egyéb tudnivalók: 
Büfé lesz! A bejáratnál elhelyezett fertQtlenítQszer használata kötelezQ lesz érkezéskor! 
A versenyteremben és az épületben dohányozni tilos! (Csak az udvaron.) 
Kiírás a Magyar Sakkszövetség honlapján: http://chess.hu/liii-aranyhordo-sakkverseny-mor/ 
Kiírás és végeredmény a Móri SE sakkszakosztálya honlapján: www.morisakk.his.hu 
-”- Facebook oldalán: https://www.facebook.com/MÓRI-SE-Sakk-Szakosztály-198359853649865/?fref=ts 
Gyerekverseny sorozat kiírás a Facebook-on:  https://www.facebook.com/events/980072535794162 
Móri Bornapok részletes programja: http://www.moribornapok.hu/ 
SzálláslehetQségek: http://mor.lap.hu/szallas_vendeglatas/11302341 

* A csapattagok egyesületbe tartozását a Magyar Sakkszövetség nyilvántartásával ellenQrizzük. 
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LIII. Aranyhordó – Mór 
Zimmermann kupa 

Gyermek sakkverseny 
Verseny célja:   
 a sakkozni szeretQ gyerekeknek versenyzési és sikerélmény szerzési  
    lehetQség biztosítása 

 Fejér megye amatQrsakk-életének népszer_sítése (megyén kívülrQl is bárki indulhat)  
 új sakktehetségek felfedezése 

RendezQ:  Fejér Megyei Sakkszövetség, Móri Sport Egyesület Sakk Szakosztálya 

Királysakk SE Dunaújváros, Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola Mór 
Helyszín:  Mór, Kodály Zoltán utca 28. Zimmermann Általános Iskola 

Nevezési díj: 500 Ft / fQ (móri gyerekeknek ingyenes) 
IdQpont:  2021. október 2. (szombat)  9:00,  Nevezési határidQ: 2021.09.30. 24:00 
(KésQbb nevezettek pótdíja +100 Ft, azaz 600 Ft-ra nQ.) Regisztráció: 2021.10.02. 8:50-
ig (8.50 után érkezettek csak a második fordulóra lesznek bepárosítva.) Megnyitó 9:00. 
Díjazás:  A verseny gyQztese mindhárom csoportban ajándékutalványt nyer. A fiúk és 
lányok külön értékelésben érem díjazásban részesülnek csoportonként. 
Versenybírók: Katona Ferenc - FIDE NA, Szabó Anna I.o 

Lebonyolítás:  A fiúk és a lányok a korosztályuknak megfelelQen egy csoportban 
játszanak. 6 fordulós svájci rendszer_ verseny 20-20 perc gondolkodási idQvel, 
órahasználattal a FIDE rapid szabályai szerint (kivétel: szabálytalan lépés). 
RésztvevQk: Alsós. csoport: 2011. 01.01 után születtek, FelsQs. csoport: 2006. 01.01 
után születtek, +1 kezdQ csoport (megfelelQ létszám esetén) azoknak, akik nem régen 
kezdtek el versenyezni. A rendezQség fenntartja a jogot, hogy a nevezQi létszámtól 
függQen módosítsa a korcsoportokat! IV. csoport: Az eddig megszokott  felnQtt amatQr 
csoport  indulói az LIII. ARANYHORDÓ sakkverseny  fQversenyében indulhatnak 
változatlan feltételekkel: http://chess.hu/liii-aranyhordo-sakkverseny-mor/ 

Nevezés és érdeklQdés:  fkatona@hdsnet.hu és sarokpeter68@gmail.com, tartalmaznia 
kell a résztvevQ nevét, pontos születési dátumát, iskoláját és ha van, egyesületét és 
értékszámát. Kiírás és további megyei gyerekversenyek itt: 

 

 www.facebook.com/KiralysakkSportegyesulet 

Jelentkezés, információ:  
 

 Katona Ferenc tel.: 06-30-868-00-69 

 Sarok Péter tel.: 06-30-444-95-59 
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