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Farsang Kupa 

Ifjúsági Sakkverseny 

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 és a sakkbaráti kapcsolatok erősítése.  
 

A versenyen farsangi beöltözés, arc- és hajfestés, farsangi kellékek használata engedélyezett oly 
módon, hogy az a versenyzést ne zavarja! 

 
1. A verseny helyszíne és ideje:  

Apáczai Csere János Általános Iskola  
4400 Nyíregyháza, Erdő sor 7.  
 
2023. február 10. (péntek) 15:00 óra.  

 
2. A verseny szervezője: Nyíregyházi Egyetemi Sportegyesület Sakk Szakosztálya és az Apáczai 

Csere János Általános Iskola, Nyíregyháza 
 
A verseny fővédnöke:  Andó Károly igazgató 
Főszervező:   dr. Takács Roland sakk szakosztályvezető 
Szervezők:  Szulicsné Plank Anikó és Szulics Zsolt sakkoktatók 
 

3. Versenybíró: Gócza Ádám I. osztályú versenybíró, mint főbíró és két segédbíró 
 

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

Játékidő: 2 X 15 perc  
Regisztráció: 13 óra 30 perctől – 14 óra 30 percig. 
Megnyitó: 14 óra 45 perc     
Az I. forduló 15 óra 00 perckor kezdődik 
Eredményhirdetés várhatóan 19 és 20 óra között 
 

5. Nevezési díj: 2.500 Ft 
6. Nevezés:  

Nevezését a nyesekupa@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni! A 
nevezésben kérjük tüntessék fel a  

• versenyző nevét,  

• születési évét,  

• nevelő intézményt, vagy egyesületet (ha van),  
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• FIDE azonosítóját (ha van) 
 

Előnevezési határidő: 2023. február 07.   
 
A résztvevők száma a helyszín befogadó képességére tekintettel maximum 100 fő. 
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 Szulics Zsolt, tel: 06 31 780 6925,  

 
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.  

 
9. Korcsoportok: 

    
„A” – Óvodás korcsoport 
„B” – 2015. január 1. és 2016. december 31. között születettek 
„C” – 2013. január 1. és 2014. december 31. között születettek 
„D” – 2011. január 1. és 2012. december 31. között születettek 
„E” – 2009. január 1. és 2010. december 31. között születettek 
„F” – 2007. január 1. és 2008. december 31. között születettek 
„G” – 2003. január 1. és 2006. december 31. között születettek 
 

Az egyes korcsoportokban a fiúk és lányok vegyesen játszanak, azonban külön kerülnek 
értékelésre! A szervezők döntése alapján alacsony csoportlétszámok esetén a korcsoportok 
összevonásra kerülhetnek! Bármely játékos magasabb korcsoportba nevezhet, alacsonyabba 
nem, azonban a kezdő játékosoknak engedélyezzük az óvodás korcsoportban való elindulást.  
                                         

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

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

   
A változtatás jogát a rendezők fenntartják, az esetleges változás a díjazást nem érinti! A versenyen a 
sportág népszerűsítése céljából felvételeket készít az NYH Chess Youtube Csatorna. A nevezéssel a 
felvétel készítéséhez és annak nyilvánosságra hozatalához a nevező hozzájárul. 


