
 

 

IX. Bodrog kupa 
Nemzetközi értékszám szerző rapid sakkverseny   

Bodrogkeresztúr, 2022, február 05. 

 

 

A verseny jellege: 

 

A Bodrog kupa sorozat új szellemiségű verseny, mely külön választja az amatőr és profi, vagy „félprofi” versenyzőket, 
akiknek maximum 1700 az Élő-pontja, illetve a fő csoportban tapasztaltabb versenysakkozók, címviselők is megtalálják 
méltó ellenfeleiket. 

Helyszín: 

A helyszín impozáns és tágas. A nagyon csendes környéken található Bodrogkeresztúri Faluház, két szintjén tudunk játszani. 
 

3916, Bodrogkeresztúr Kossuth utca 87. 

 

    Ideje: 2022.02.05. 
 A verseny fővédnöke: 

Rozgonyi István 

Bodrogkeresztúr polgármestere 

 
 Rendező: 
Tokaji SE 

 
 Versenyigazgató: 

Gurály László (+36 70 330 7688) 

B-A-Z Megyei Sakkszövetség elnöke 

 Főbíró: 

Galkó Tibor, országos versenybíró. 

 
 Nevezési e-mail cím: tokaji.se@gmail.com 
 Nevezési lap: megtalálható a chess.hu honlap versenynaptárában, a versenykiírásban, docx formátumban. 

 
 

A rendezők mindent megtesznek majd, a verseny ideje alatti érvényben lévő COVID-19 rendelkezések betartásáért. 

Ezen szabályok betartásához kérjük mindenki megértését és türelmét! 

 

Kérjük, folyamatosan kísérjék figyelemmel a híreket, a honlapokon szereplő felhívást-, kiírást. Ugyanakkor ne halogassák a jelentkezést 
az utolsó percekre, mert a túl késő, vagy a helyszínen jelentkezők részvételét, technikai okok miatt, nem tudjuk garantálni! 
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IX. Bodrog kupa 
Nemzetközi értékszám szerző rapid sakkverseny 

Bodrogkeresztúr, 2022,február 05. 

 

 

 Nevezés 

A nevezési díj tartalmas meleg ebédet is magában foglal. Bográcsos babgulyás, kemencében sült kovászos 
kenyérrel. Kísérők, szülők, edzők számára ebédet előzetes egyeztetés után 1 500 Ft-ért tudunk biztosítani. Az 
igényeket kérjük a nevezési lapon feltüntetni! 

Nevezési díj: minden csoportban 4 000 Ft. A WGM, GM címviselőknek ingyenes, a WIM, IM címviselőknek, a 
Szerencsi VSE sakkozóinak 2 000 Ft. 

   Nevezési határidő: 2022. február 02. éjfél. 

Kérjük a nevezéseket a mellékelt nevezési lapot kitöltve e-mailen küldje el! Határidő után nevezők 2 000 Ft 
pótdíjat fizetnek, amely a helyszíni regisztrációval egyidejűleg történik készpénzben. 

 Nevezési információ: tokaji.se@gmail.com 

     

Nevezési lap:megtalálható a chess.hu honlap versenynaptárában, a versenykiírásban, docx 

formátumban. 
 

A verseny programja 

Helyszíni regisztráció: 08:30 – 09:15 között 

Megnyitó: 09:15 óra. 

Első forduló: 09:30 óra majd a további fordulók folyamatosan. 

Eredményhirdetés és díjátadás az utolsó forduló vége után félórával, várhatóan 17:00 

órakor. 

 

Kérjük az időpontok pontos betartását, mert a regisztrációról késő versenyzőkre a 

párosításkor nem várunk! 

 Lebonyolítás 
 

9 fordulós egyéni svájci rendszer, játékidő fejenként 10 perc + lépésenként 5 másodperc bónuszidő, 
a FIDE rapid versenyszabályai szerint. Számítógépes párosítás (Swiss Manager). 

 Résztvevők és csoportok: 

 

Open csoport: Élő-ponttól függetlenül. Nemzetközi rapid értékszám szerző verseny. 
Érvényes versenyengedély, vagy FRD szükséges. Ifjúsági és felnőtt versenyzők 
egyaránt indulhatnak. 

 

U-1700 csoport: 1700 Élő-pont alattiaknak. Nemzetközi rapid értékszám szerző 

verseny. Érvényes versenyengedély, vagy FRD szükséges. Ifjúsági és 

felnőtt versenyzők egyaránt indulhatnak. 

 
„Amatőr” csoport: 1100 Élő-pont alattiaknak, illetve igazolással nem 

rendelkezőknek. Értékszám szerzés nem lehetséges. Ifjúsági és felnőtt 
versenyzők egyaránt indulhatnak.          
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         IX. Bodrog kupa 
            Nemzetközi értékszám szerző rapid sakkverseny 

                 Bodrogkeresztúr, 2022.február 05. 

 
          Díjazás 

                                                

Open csoport: minimum 30 fő esetén 

1. 40 000 Ft + kupa, érem, oklevél 

2. 20 000 Ft + érem, oklevél 
 

3. 12 000 Ft + érem, oklevél 
 

4. értékes tárgy 
 

5. értékes tárgy 
 

Különdíjak: legjobb nem díjas, női,  szenior, ifi játékos: kupa, + tárgy 

U-1700  csoport: minimum 40 fő esetén 

1. 15 000 Ft + kupa, érem, oklevél 

2. 10 000 Ft + kupa, érem, oklevél 

3. 8 000 Ft + kupa, érem, oklevél 

4. értékes tárgy 
 

5. értékes tárgy 

  Különdíjak : legjobb nem díjas, női,  szenior, ifi játékos: kupa, + tárgy 

  

„Amatőr” csoport: indulók számától függetlenül 

1. 10 000 Ft,  1 - 3  kupa, érem, oklevél 

2-5. értékes tárgy 

        A legjobb 3 fő női helyezett: kupa + tárgv  

        Különdíjak : legjobb nem díjas, szenior, értékszám nélküli, 10 év alatti  játékos: kupa, + tárgy 

    A díjak nettóban értendőek, megosztásra nem kerülnek, díjhalmozás nincs! 

Óvás az adott forduló befejezése után, 5 percen belül írásban a főbírónál 10 ezer Ft ellenében, 
ami jogos óvásnál visszajár! Várakozási idő minden csoportban 10 perc. 

Helyezések megállapítása: minden csoportban a megszerzett pontok száma szerint. 

Holtverseny esetén:Buchholz, progresszív, TPR, sorsolás.     

 Szállás: https://www.tokaj-turizmus.hu/Betlehem-Evangelikus-Pihenohaz 
Igény esetén a távolabbról érkezőknek szállást biztosítunk péntek éjszakára (diákoknak 2 800 Ft, 
felnőtteknek 3 400 Ft). Reggeli 1 000 Ft. Vacsora 1 200 Ft. 

A verseny részletei a www.chess-results.com oldalon nyomon követhetőek. 
A változtatás jogát fenntartjuk! 

Szeretettel várjuk önöket! 
Tokaj 2022. január 10.              a Rendezők                                                                                                              
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