
 

 

Farsangi rapid Sakkverseny 

1) A verseny célja: Versenyzési lehetőséget biztosítani a sakkszeretőknek; 
FIDE rapid értékszám módosítása, felkészülési lehetőség a sakk diákolimpiára 

2) A verseny szervezője: Debreceni Sakkbarátok Klubja  
3) Időpont: 2023.02.11 szombat 
4) Verseny helyszíne: DSZC Brassai Sámuel műszaki Technikum, Debrecen Víztorony utca 3. 
5) csoportok és lebonyolítás: 

Az ’A’ csoportban 2023-as verseny engedély; külföldieknek érvényes FRD szükséges 
a többi csoport nem értékszámszerző, versenyengedély nem szükséges 
B-H csoport: 7 forduló, játékidő: 2*15 perc  

A  csoport FIDE értékszámszerző verseny 9 forduló, 8 perc + 4 mp / lépés 
B  csoport 1700 FIDE rapid értékszám alattiak részére,  
C  csoport: 2015-ben vagy később született tanulók, 
D  csoport 2013-2014-ben született tanulók, 
E  csoport 2011-2012-ben született tanulók,  
F  csoport 2009-2010-ben született tanulók,  
G  csoport 2003-2008-ban született tanulók 

A korcsoportokban a fiúk és a lányok együtt indulnak, de a díjazás külön lesz. Kis létszám esetén csoport 
összevonásra kerülhet sor a korcsoportos versenyeken. 

6) Díjazás:   
Minden résztvevő emléklapot + farsangi meglepetést kap. 
A csoport: I. hely 30.000 + serleg Ft;  II. hely 25.000 Ft;   III. hely 20.000 Ft  IV. hely: 15.000;  

különdíjak: legjobb Senior (60 év fölötti); legjobb DSBK játékos; legjobb ifi (16 év alatti) 1-3; leg-
jobb női  
2 darab nem díjas értékszámszerinti kategória díj 10.000-10.000 Ft értékben 
A pénzdíjak adó és járulékkötelesek. 

A díjak minimum 20 fizető játékos esetén garantáltak., több nevező esetén további díjak kerülhet-
nek kiosztásra, minden +10 versenyző után +1 díj  

B csoport: 1-5 hely serleg  
különdíjak: legjobb Senior (férfi, nő; 60 év fölötti) 1-3 serleg; 
 legjobb DSBK játékos; legjobb női  

C-G csoport: 1-3 helyezett fiú és lány serleget kap 

Holtversenyek eldöntése:  
finomított Buchholz (Buchholz cut 1); Buchholz;  progresszív érték; teljesítmény 

7) Regisztráció: 08:30 – 09:30 között, a később regisztrálók a második fordulótól kerülhetnek párosításra 
Megnyitó: 09:45  
Első forduló: 10:00, a további fordulók folyamatosan 

8) Nevezés: e-mail-en: (szavam@gmail.com)  
Nevezési határidő: 2023.02.08 22:00; határidő után a nevezési díj duplájára emelkedik 

9) Nevezési díj: 
A csoport:  

• GM / WGM,  Brassai diákjainak és oktatóinak ingyenes;  

• IM / WIM és 2000 feletti rapid értékszámmal rendelkezők, DSBK tagok: 2.000 Ft /fő;  

• többiek: 4.000 Ft/fő 

B-G csoport: egységesen 2.000 Ft/ fő. 
 
Egyéb: A versenyterembe szülők nem jöhetnek be, a nevelőegyesületek edzői belépőkártyát kapnak a versenyte-
remhez. 

További információk: Száva Miklós szavam@gmail.com; (20/4336029) 
A változtatás jogát a verseny kezdetéig a szervezők fenntartják maguknak! 
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