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„GENS UNA SUMUS” 

III. Tehetségkutató Ifjúsági Sakkfesztivál és Szimultán WIM Gaál Zsókával 

 

A verseny célja: Amatőr versenyzési lehetőség biztosítása gyermek- és ifjúsági korú sakkszeretők 
részére, függetlenül a játékos igazolt-, vagy igazolatlan státuszától. Célunk a sakkjáték népszerűsítése 
és új tehetségek felfedezése, valamint a közösségépítés erősítése, amelyet a versenyen belüli 
csapatversennyel kívánunk elérni. A szimultán célja, hogy az ifjú tehetségek személyesen 
találkozhassanak és sakkozhassanak olyan Világ- és Európabajnok magyar ifjúsági sakkozóval, aki élen 
jár a sakk népszerűsítésében és példaként szolgálhat a térség növendékeinek is. A verseny és a 
szimultán a CLLD Nyíregyháza program, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00733 azonosító számú „Városi 
Sportnapok a Nyíregyházi Egyetemen” című rendezvénysorozat részeként valósul meg. 
 

1. A verseny helyszíne és ideje:  
 

Móra Ferenc Általános Iskola  
4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 8. sz.  
 
2022. április 23 (szombat) 9. óra.  

 
2. A verseny szervezője: Nyíregyházi Egyetemi Sportegyesület Sakk Szakosztálya 

 
A verseny védnöke: Jaczkovits Jószefné igazgató 
Szakosztályvezető: Benicsák János 
Főszervező: Dr. Takács Roland 
Szervező:     Trembácz László 
 

3. Versenybíró: Orsó Miklós nemzetközi versenybíró, mint főbíró és két segédbíró 
 

4. Lebonyolítás: 7 fordulós, svájci FIDE rendszerben, Swiss Manager programmal  
 

Játékidő: 2 X 15 perc  
Regisztráció: 8 óra – 8 óra 40 percig. 
Megnyitó: 8 óra 50 perc.     
Az első forduló 9 órakor kezdődik 
Eredményhirdetés várhatóan 14:00-kor 
Szimultán várható kezdete: 16:00 
 
 

5. Nevezési díj nincs! 
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6. Nevezés:  
Nevezését a nyesekupa@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni! A 
nevezésben kérjük tüntessék fel: 

• versenyző nevét,  

• születési évét,  

• nevelő intézményt, vagy egyesületet (ha van),  

• FIDE azonosítót (ha van) 
 

Előnevezési határidő: 2022. április 20. (szerda)   
 
Nevezéseket a nevezés sorrendjében fogadunk el, így a helyszínen való nevezés már 
csak várhatóan korlátozottan lesz lehetséges! 

 
7. Információ: Dr Takács Roland, tel: 06 30 695 2471 és Trembácz László, tel: 06 70 934 2902,  

 
8. Résztvevők: A versenyen igazolt és igazolatlan játékosok is részt vehetnek, akik a                                  

játékszabályokat ismerik és azokat betartják, azonban a verseny annak szabadidős- és amatőr 
jellegére tekintettel FIDE értékszámszerzésre NEM jogosít. A szimultán résztvevői a 
sakkverseny korosztályos bajnokai fiú és lány kategóriában, valamint a versenyszervezők által 
kiválasztott és/vagy meghívott sakkozók.  

 
9. Csapatverseny: A nevezéskor vagy regisztrációkor négy fős csapatok is megjelölhetők, akik 

egyéni eredményeit összesítve alakul ki a csapatok sorrendje. A négy fős csapatban legalább 
1 fő lánynak kell szerepelni úgy, hogy a csapattagok bármely korcsoportból vegyesen is 
kikerülhetnek! 

 
10. Korcsoportok: 

    
„Ovi”  –  2015. január 1. után születettek 
„U8”   –  2014. január 1. és 2014. december 31. között születettek 
„U10” – 2012. január 1. és 2013. december 31. között születettek 
„U12” – 2010. január 1. és 2011. december 31. között születettek 
„U14” – 2008. január 1. és 2009. december 31. között születettek 
„U16” – 2006. január 1. és 2007. december 31. között születettek 
„U20” – 2002. január 1. és 2005. december 31. között születettek 
 

Az egyes korcsoportokban a fiúk és lányok vegyesen játszanak, azonban külön kerülnek 
értékelésre! Amennyiben bármely korcsoport alacsony létszáma nem teszi lehetővé az 
izgalmas versenyzést úgy az egyes korcsoportok a szervezők döntése értelmében 
összevonásra kerülhetnek!  

mailto:nyesekupa@gmail.com


  

  

3 

 

 

 
11. Fel- és lejjebb nevezés: Bármely játékos magasabb korcsoportban történő nevezése nincs 

korlátozva, továbbá a versenyszervezők lehetőséget biztosítanak a II. „Gens Una Sumus” 
Tehetségkutató Sakkverseny résztvevői közül korcsoportonként az utolsó 3 helyezettnek, 
hogy alacsonyabb korosztályba nevezzenek.   
                                         

12. Helyezések eldöntése: Korcsoportonként elsődlegesen az elért pontszám, holtverseny 
esetén Bucholz-, majd Progresszív számítás. 
 

13. Díjazás: A lányok és a fiúk versenyén 7 – 7 (Ovi – U20) korcsoportban hirdetünk eredményt. 
Minden korcsoport első helyezettje serleget és érmet nyer, a második és harmadik helyezett 
éremdíjazásban részesül. Az első helyezett csapat serleget és érmet nyer, a második és 
harmadik csapat, éremdíjazásban részesül. Ezen felül oklevelek és tárgynyeremények! 

 
14. A verseny a mindenkor hatályos COVID szabályok betartásával kerül megrendezésre! 

   
A változtatás jogát a rendezők fenntartják, az esetleges változás a díjazást nem érinti!  
 
 
Nyíregyháza, 2022. március 31. 
 
 
        dr. Takács Roland 
              főszervező 
               Nyíregyházi Egyetemi SE 
  


