
 

                     
 

GRAND PRIX ROMÁNIA 2022 
Nemzetközi Sakk Fesztivál 

 

Díjalap: 97 000 lei =19 400 Euro (A + B csoport)! 

 

A verseny időpontja: 2022. június 4-11. 
A verseny helyszíne: A Marosvásárhely-i “G.E.Paladie”  
Orvostudományi Gyógyszerészeti Tudományos és Műszaki Egyetem 
“Pongrácz Antal” Sportterme 
 

Versenyek:  
A csoport:(Grand Prix Románia körverseny 2. Szakasza - klasszikus sakk) a Román 
Sakkszövetség által támogatott Grand Prix Románia Körverseny részeként a 2200 -nál 
nagyobb ELO pontszámú játékosok számára  
B csoport:(Marosvásárhely Nemzetközi Nyílt Sakkbajnoksága) a JUVENES klub által 3. 
alkalommal megrendezésre kerülő hagyományos Marosvásárhely Nemzetközi Nyílt 
Sakkbajnokság a 2200-nál kisebb ELO pontszámú játékosok részére 
 
Ki vehet részt? 
 

 A csoport (Grand Prix Románia) 
 B csoport 
(Marosvásárhely Open) 

Elo >2200 és Elo=2200 játékosok, plusz kivételesen a következő kategóriájú 
játékosok: Elo <2200 játékosok 

4 wild card 
 Románia Országos gyerek és ifjúsági bajnokság győztesei U8-as 

korcsoportban (fiú,lány) 
 Románia Országos gyerek és ifjúsági bajnokság első és második helyezettjei 

U10 és U12-es korcsoportban (fiú, lány) 
 Románia Országos gyerek és ifjúsági bajnokság érmes helyezettjei U14-20-

as korcsoportban (fiú,lány) 
 



Románia-i ifjúsági játékosok  : Elo > 2100 fiúk és Elo > 2000 lányok  
        A 2022 június 1. FIDE listán megjelenő ELO pontszámot vesszük figyelembe. 

Játék idő: - A csoport: 90perc 40 lépésre játékosonként +további 15 perc parti végéig +30 
másodperc bónusz idő lépésenként az első lépéstől számítva                                                                                                                                                                                                      
- B csoport: 90 - 90 perc lépésenként 30mp bónuszidő, az első lépéstől számítva. 

Azonos pontszám esetén a helyezés sorrendjét  a következők  döntik el:                                                                                                        

A csoport  :                                                                                                                                                                                    

- egymás elleni eredmény,                                                                                                                                                      

- az ellenfelek ELO pontszám átlaga,                                                                                                                                              

- finomított Buchholz (-1).                                                                                                                                                          

B csoport :                                                                                                                                                                                              

- egymás elleni eredmény,                                                                                                                                                               

- finomított Buchholz (-1),                                                                                                                                                                      

- a győzelmek száma. 

A versenyen való részvétel: 

A rendező fenntartja a jogot hogy elutasítsa azon versenyzők jelentkezését , akik más 

versenyeken vagy nyílványos eseményeken sportszerűtlen magatartást tanúsítottak és 

ismételten visszaeshetnek.  

Játékrend: FIDE értékszám szerző 9 fordulós svájci rendszerű egyéni verseny. 

 
Grand Prix ( A csoport) Marosvásárhely Open (B csoport) 

 
játékosok >2200 + meghívottak játékosok <2200 

2022.Június 3. Résztvevők érkezése 
 2022.Június 4. 

 1. forduló Résztvevők érkezése 

2022.Június 5. 
 2. forduló / 3. forduló 1. forduló/ 2. forduló 

2022.Június 6. 
 4. forduló  3. forduló 

2022.Június 7. 
 5. forduló  4 forduló./ 5. forduló 

2022.Június 8. 
 6. forduló.  6. forduló 

2022.Június 9. 
 7. forduló  7. forduló 

2022.Június 10. 
 8. forduló  8. forduló 

2022.Június 11. 
 9. forduló + díjátadó ünnepség  9. forduló + díjátadó ünnepség 

   



Dupla forduló: De.9 óra és Du.4 óra  
 

Sima forduló: Du.3 óra 
  

Ütemezés napok és órák szerint: 

 
Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek  Szombat 

 
Június 4 Június 5 Június 6 Június 7 Június 8 Június 9 Június 10 Június 11 

De.9:00 
 

2.forduló/A 
     

9.forduló/A 

  
1.forduló/B 

 
4.forduló/B 

   
9.forduló /B 

De.10:00  
    

Bírói 
tanfolyam 

Bírói 
tanfolyam Bírói vizsga 

 

Du.3:00  1.forduló/A 
 

4.forduló/A 5.forduló/A 6.forduló/A 7.forduló/A 8.forduló/A 
Díjátadó 

ünnepség 

   
3.forduló/B 

 
6.forduló/B 7.forduló/B 8.forduló/B 

 

         

Du.4:00  
 

3.forduló/A 
      

  
2.forduló/B 

 
5.forduló/B 

    

         

Du.8:00  
     

Blitz  
(7 forduló) 

  

          

Nevezési díj:  

A csoport: 250 lej. (50 euro) 

Nem fizetnek nevezési díjat a GM, WGM címviselők, a 2022 –es Román Nemzeti bajnokság 
érmes helyezettjei klasszikus sakkban (felnőtt és ifjúsági) valamint a meghívottak. 

B csoport: 200 lej (40 euro) általános, 100 lej (20 euro) gyerekeknek és ifjúságiaknak , valamint 
100 lej (20 euro) a >65év fölöttieknek  

Az A csoportban a szervező teljes ellátást biztosít a verseny teljes időtartamára a következő 
játékosok számára: 

 Románia országos bajnokainak 
 A Román Sakkgála díjazottjainak akik a Román Sakk Szövetségtől származó 

utalványokban részesültek. 



 >2500 Elo pontszámmal rendelkező GM, WGM címviselőknek. 
Minden versenyző leigazolt játékos kell legyen, érvényes játékjogosultsággal. A külföldi 
játékosoknak FIDE azonosító számmal kell rendelkezniük. 

Díjak: A csoport: 
 

Grand Prix, Marosvásárhely 

Helyezés általános női 

1 25.000 lej 5.500 lej 

2 11.000 lej 2.200 lej 

3 7.700 lej 1.600 lej 

4 6.600 lej 
 

5 5.500 lej 
 

6 4.400 lej 
 

7 3.300 lej 
 

8 2.200 lej 
 

#prizes 
 

11 

összesen 
 

75.000 lej (15.000 euro)  

A nyeremények bruttó összegűek, lejben (5 lej kb.1 euro) értendők és nem Hort rendszerben lesznek 

kiosztva, nem halmozódnak . A lehető legmagasabb díjat osztják ki majd a játékost eltávolítják a további 
lehetséges nyeremények listájáról. Az adókat (10% sau 16%) a szervező fizeti miután visszatartja a 
bruttó összegből. A nyeremények kifizetése banki átutalással történik, a verseny befejezését követő 
legfeljebb 14 napon belül. 
 
B csoport: 

3.Marosvásárhely Nemzetközi Nyílt Bajnokság, - 2022 

Helyezés Általános 
1401-1800 
Elo 

<1401 
Elo/CIV Női 

Ifjúsági 12 
év alatti fiúk 

Ifjúsági 12 év 
alatti lányok 

>65 év 
felettiek 

Legjobb helyi 
versenyzők 

1 5.500 500 500 500 500 500 500 500 

2 3.300 300 300 300 300 300 300 300 

3 2.200 200 200 200 200 200 200 200 

4 1.100 
       

5 990 
       

6 770 
       

7 660 
       

8 550 
       



#prizes 
       

29 

összesen 
       

22.070 lej 
(4.414 euro) 

A nyeremények bruttó összegűek, lejben értendők és nem halmozódnak. A lehető legmagasabb díjat 
osztják ki majd a játékost eltávolítják a további lehetséges nyeremények listájáról. Azon játékos esetében, 
aki több kategóriában azonos értékű nyereményt is átvehet, a szervező úgy ítéli oda a nyereményt, hogy 
továbbra is a végső helyezési sorrend legjobbjait díjazzák Az adókat (10% sau 16%) a szervező fizeti 
miután visszatartja a bruttó összegből. Az 1000 lejnél nagyobb nyeremények kifizetése banki átutalással 
történik, a verseny befejezését követő legfeljebb 14 napon belül. 
 

Szálláslehetőségek Marosvásárhelyen: 
 
A meghívottak és a játékvezetők a Sandoria szállóban és a Kleopatra panzióban lesznek elszállásolva. A 
szervező a többi résztvevő részére szabad választást engedélyez a szállást/étkezést illetően. A Sandoria, 
Business szállódákban és a környék panzióiban elszállásolt résztvevők számára rendszeres közlekedési 
járatokat biztosítanak a játékterembe és vissza. 
A sakkverseny ideje alatt egyéb sportesemények is vannak Marosvásárhelyen, ezért célszerű időben 
tájékozódni a szálláslehetőségekről. Segítő szándékkal összegyűjtöttünk egy pár lehetséges ajánlatot a 
résztvevők részére: 

 
Hotel Business (4 csillagos) - https://v.hotel-business.ro/ 

Single = 60 euro/éjszaka 

Double = 70 euro/éjszaka 

Mail: reservation@hotel-business.ro 

Telefon: 0730 005500 

 

Hotel Darina Marosvásárhely (3 csillagos) - https://darina.ro/hotel-mures 

Single = 100 lei/éjszaka (reggeli 15 lei) 

Double Twin = 150 lei/ éjszaka 

Tripla = 140 lei/ éjszaka 

Bed matrimoneal = 170 lei/ éjszaka 

Email: darina_travel@yahoo.com 

Tel - 0265 259 390 

 

Hotel Sandoria (3 csillagos és 4 csillagos szobák) - https://hotelsandoria.ro/ 

Single = 90 lei/ éjszaka 

Double = 130 lei/ éjszaka  

Foglalási Email - rezervare@hotelsandoria.ro 

Tel - 0748 152 749 

 

Pensiunea Doina & Jenő Panzió (Tudor) - http://www.doina-jeno.ro/ 

Single 80 - 90 lejtől/ éjszaka 

Double 100-120 lejtől/ éjszaka 

Triple - 120 lej/ éjszaka 

Mail: office@doina-jeno.ro 

Tel: 0747-507.013 

 

Pensiunea Korunka Panzió 

https://v.hotel-business.ro/
https://darina.ro/hotel-mures
https://hotelsandoria.ro/
http://www.doina-jeno.ro/


https://www.booking.com/hotel/ro/pensiunea-koronka.ro.html 

Single - 120 lei/ éjszaka 

Double - 150 lei/ éjszaka 

Mail: contact@pensiunea-koronka.ro 

Tel: 0771 007 230 

 

Pensiunea Alesia Panzió- http://www.hotelalesia.ro/ 

Single - 130 lei/ éjszaka 

Dubla - 150 lei/ éjszaka noapte 

Mail: alesiahotel@gmail.com 

Tel: 0775 339 663 

 

Pensiunea Discordia Panzió - https://www.booking.com/hotel/ro/pensiunea-discordia.ro.html 

Single - 79 lei/ éjszaka 

Double - 104 lei/ éjszaka 

Tel: 0744 626 264  

 

Pensiunea Sanda Panzió - http://www.pensiuneasanda.ro/ (Kinti medencével) 

Apartament – 160 lei/ éjszaka 

Matrimoniala– 100 lei/ éjszaka 

Tripla – 120 lei/ éjszaka 

Dubla –100 lei/ éjszaka 

Single – 80 lei/ éjszaka 

 

Pensiunea El Passo Panzió (November7 negyed) - https://www.booking.com/hotel/ro/pensiunea-

el-passo-sovata.ro.html 

Single - 120 lei/ éjszaka 

Double - 150 lei/ éjszaka 

Tripla - 180 lei/ éjszaka 

Apartament = 200 lei/éjszaka  

Tel: 0755 679 64  

A verseny ideje alatt szervezett egyéb rendezvények:  

 Blitz (schnell) verseny, csütörtökön – június 9-én, 20 órakor a játékteremben; 7 forduló; 

általános részvételi díj 50 lej (10 euro); az első 10 helyezett díjazva lesz; az összes 

részvételidíj bekerül a nyereményalapba 

 Minden nap eseményest az Ursus Sörházban (Marosvásárhely, Sinaia utca) - a 

Marosvásárhely-i sakkbarátok heti találkozó helye. 

 Városnézés: a városközpont főbb látnivalóinak a meglátogatásával maximum 20 fős 

csoportok részére. 

 Játékvezetői tanfolyamok: június 8-9, vizsga június 10 . 

Nevezés és kapcsolatfelvétel: 

A verseny honlapja tartalmazza a szükséges tudnivalókat a versenyekkel kapcsolatosan. 

Benevezés és a díjak befizetése a honlapon található link segítségével történik Open Târgu-

Mureș 

A szervezők a következő email címen érhetők el: sah@csjuvenes.ro 

https://www.booking.com/hotel/ro/pensiunea-koronka.ro.html
http://www.hotelalesia.ro/
https://www.booking.com/hotel/ro/pensiunea-discordia.ro.html
http://www.pensiuneasanda.ro/
https://www.booking.com/hotel/ro/pensiunea-el-passo-sovata.ro.html
https://www.booking.com/hotel/ro/pensiunea-el-passo-sovata.ro.html
https://opentgmures.ro/
https://opentgmures.ro/
mailto:sah@csjuvenes.ro

