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Dr. Ondok László Sakk Emlékverseny  

SZOLNOK 

 

 

 

Versenyfelhívás 

 

A Szolnoki Sakkegyesület a Szolnoki Szakképzési Centrummal közösen, Dr. Ondok László 

szolnoki gyermeksakkedző emléke előtt tisztelegve immár második alkalommal rendez  

amatőr gyermek- és ifjúsági sakkversenyt egyéni versenyzők számára 7 korcsoportban.  

A verseny célja:  A sakk sportág népszerűsítése 

Rendező: Szolnoki Sakkegyesület 

Helyszín:  Szolnoki Szakképzési Centrum (Szolnok, Baross utca 37./A) 

Időpont:  2022. október 22. 

Versenybíró:  Egyed Zsolt 

Fővédnök: Hicsó György, a Szolnoki SZC kancellárja 

Elérhetőségek: lebonyolítás Radócz István  +36-70/524-6225 

szervezés Sipos Edina  +36-70/452-5853 

Résztvevők: Bárki indulhat, de előzetes regisztráció szükséges, 

versenyengedélyhez nem kötött. 

Előzetes regisztráció az alábbi linken (2022. október 18-ig): 

REGISZTRÁCIÓ itt  (elérés: https://forms.gle/S9JhNKUgmqzPe6LRA ) 
 

Korcsoportok:  7. cs: 2002 -2003-ban született 
 6. cs: 2004 -2005-ben született  
 5. cs: 2006 -2007-ben született  
 4. cs: 2008 -2009-ben született  
 3. cs: 2010 -2011-ben született  
 2. cs: 2012 -2013-ban született  
 1. cs: 2014 vagy később született   
 
A létszám függvényében a korcsoportok összevonásra kerülhetnek, de az azonos 

korcsoportú fiúkat-lányokat külön-külön értékeljük. Magasabb korcsoportban bárki 

nevezhet, ezt kérjük előre jelezni a regisztrációkor.  

 

Díjazás:  I-III. helyezett - érem,  

I-VI. helyezett – oklevél, tárgyjutalmak és különdíjak 

Sakkozzatok gyerekek!  

/Dr. Ondok László/ 

 

https://forms.gle/S9JhNKUgmqzPe6LRA
https://forms.gle/S9JhNKUgmqzPe6LRA


Lebonyolítás: 7 fordulós svájci rendszerű, ÉLŐ-pont számításra nem minősít 

Gondolkodási idő:  15 perc – 15 perc 

 

Értékelés:  1. több pontszám, 2. buchholz, 3. progresszív, 4. egymás elleni 

eredmény  

Nevezési díj:  2000 Ft, amelyet a helyszínen, készpénzben kérünk befizetni. 

Lebonyolítás:  Érkezés, helyszíni regisztráció: 8:30- 9:00 

 Megnyitó: 9:00 

Ebédszünet: a 4. forduló után 1 órás  

Az ebédre a szervezők szeretettel meghívják a versenyzőket. 

 Eredményhirdetés várhatóan: 15:30 

 

A helyszínen büfé biztosított. 

Ingyenes parkolási lehetőség  

 a versenyhelyszínen az udvaron (férőhelyek száma korlátozott), 

  a közeli Interspar üzletnél,  

 az utcai parkolás (az úttisztítási időszakról a kihelyezett információs tábláról 

tájékozódni kell). 

 

A verseny lebonyolítása során a mindenkor érvényes Covid-19 rendelkezéseknek 

megfelelően járunk el, az irányadó előírásokat figyelembe vesszük.  

 

Eredményes versenyzést, tartalmas kikapcsolódást kívánunk! 

 

 

 

 

 

Szolnok, 2022. szeptember 16.  

 

     Versenyszervezők 

 


