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Kiskunfélegyháza, 2022. 04. 23. 
 

A verseny célja: Emlékezés névadónkra-, a bajnoki cím- és helyezések eldöntése-, nemzetközi rapid 

minősítő pontok szerzése-, módosítása mellett a sportbarátság ápolása. 

Főrendező: Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok, Iványi Ferenc 20/376-3620 

Fővédnök: Csányi József, Kiskunfélegyháza polgármestere. 

Résztvevők lehetnek korra-, nemre- és minősítésre tekintet nélkül mindazok, akik a versenykiírásban 

foglaltakat elfogadják (az A-csoportban az MSSZ versenyengedélyével/frd/* rendelkezők). 

Helye: Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 35. (a vasútállomás mellett, a buszállomástól 20 perc séta). 

Jelentkezés április 21-ig előzetesen e-mail-ben: fotitkar@bkmsakk.hu, a helyszínen már csak korlátozott 

számban a megnyitóig. Az elfogadott résztvevők: A(OPEN), B(Nem minősítő). 

A tervezett program: 

Beérkezés-, regisztráció:  0830-, tól.     Megnyitó:  0930-. 

1. forduló 1000-,  2. f. 1040-,  3. f. 1120-,  Ebédszünet: ~1300-ig, 

4. forduló 1300-,  5. f. 1340-,  6. f. 1420-,  7. f. 1500-     Várható eredményhirdetés: ~1600. 

A részvétel költségei (utazás-, szállás-, étkezés-, regisztráció stb.) a versenyzőket terheli, a lebonyolítás 

költségeit a rendezők viselik. A helyszínen térítéses büfé lesz. 

Regisztrációs díj: 2.000,- Ft.  

Főbíró: Seres László (747270) FA, 20/594-5321 

Lebonyolítás: svájci rendszer, 7 fordulóban, a játékidő 10-10 perc + 5-5 mp. minden lépésre. 

A helyezések megállapítása: Pont-, Egymás-elleni-, Buchholz-, BergerSB-, Progressív számítás (tovább 

csak dijazott helyekért villámjáték) dönt. 

Díjazás:  

az A-csoport bajnoka és II-III. helyezettje serleget-, mindkét csoport I-VI. 

helyezettje oklevelet és tárgyjutalmat nyer.  

Különdíjat kapnak a megnyitón kihirdetett kategóriák legjobbjai.  

Egyéb: 

A játékosnak joga van késésre, mely a gondolkodási időt terheli. Vitás kérdés eldöntésénél (egy nevezési dij 

befizetése után) a megnyitón választott zsűri döntése irányadó. Az itt nem szabályozott kérdésekben az 

általános írott- és íratlan sakk-szabályokat kell alkalmazni. A rendezvény nyilvános, a résztvevők vállalják, 

hogy róluk felvételek készüljenek, amelyek bekerülhetnek az írott- és elektronikus sajtóba-, közösségi 

oldalakra. 

A rendezvényen az aktuális egészségügyi előírásokat be kell tartani. 

A változtatás joga fenntartva (módosítás legkésőbb a megnyitón kerül kihirdetésre). 

Várjuk mindazok jelentkezését, akik a névadó kedvenc sportjának gyakorlásával szeretnének tisztelegni 

emléke előtt! A versenyzőknek sportszerű-, eredményes játékot, a kísérőknek jó szurkolást-, kikapcsolódást 

kíván a rendezőség! 
 

Kiskunfélegyháza, 2022. január 12. 
 

* Az Open-csoportban való induláshoz a FIDE azonosító- és versenyengedély megszerzésére a helyszínen nincs lehetőség, de a 

   külföldiek  frd-kiváltása 1.800 Ft befizetésével lehetséges. 
 

Utoljára frissítve: 2022. 03. 28. © SL.  
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vad%C3%A1sz_L%C3%A1szl%C3%B3_(sakkoz%C3%B3)
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