
 

Ekozmetikum Kupa 
“NYER-ÉSZ” 

Rapid Sakkverseny 
2023.03.18. - Oroszlány 

 

A verseny célja:  Versenylehetőség biztosítása felnőtt és ifjúsági sakkozók 
számára. A sakkverseny nyílt, azon bárki elindulhat, 
versenyengedély nem kötelező.  

 
A verseny időpontja:   2023.03.18. szombat 9:00 
 
A verseny helye:  2840 Oroszlány, Táncsics M. u. 1.   

Bányász Klub Közösségi és Rendezvényház 
 
A verseny rendezője:   Géniusz SE Tata-Naszály / László Imre elnök 
Együttműködő partner: Oroszlányi Bányász Klub Alapítvány 
 
A verseny támogatója: Ekozmetikum.hu Webáruház, https://www.ekozmetikum.hu/ 
 
Versenybíró:    CM Horváth Csaba FIDE versenybíró (FA) 
    FM Akóts Gábor országos versenybíró (NA) 
 
Lebonyolítás:    9 fordulós svájci rendszer,  

az „A” és a „B” csoportban 10 perc + 3 mp lépésenként,  
a FIDE rapid szabályai szerint.  
Holtversenyek eldöntése: Buchholz - számítás, Berger, 
progresszív mezőnyérték 

 
Csoportok:    A) Open  

• 1. kategória 1700 Élő-pont és feletti játékosok 
• 2. kategória 1700 Élő-pont alatti játékosok 

B) 14 éven aluliak részére (választása szerint indulhat az “A” 
csoportban) 

 
Díjazás:  A csoport, 1. kategória 

1. hely: 20.000 ft 2. hely: 15.000 ft 3. hely: 10.000 ft  
1. hely kupa, 1-3. hely érem és oklevél 
A csoport, 2. kategória    
1. hely: 6.000 ft 2. hely: 5.000 ft 3. hely: 4.000 ft 
1. hely kupa, 1-3. hely érem és oklevél 
Különdíjak: legjobb női, U18 ifjúsági, U14 serdülő, senior, 
amatőr (Élő-pont nélküli) 



B csoport: 1-3. helyezettek: értékes tárgynyeremények, kupa, 
érem, oklevél 

 
Különdíjak: legjobb lány, legfiatalabb versenyző 

 
A verseny programja:  Beérkezés, kötelező regisztráció 8 30 – ig 
    8 45 Megnyitó 
    9 00 1. forduló, majd folyamatos lebonyolítás 

Az eredményhirdetés várható időpontja: 13 30 

 

Nevezési díj:    „A” csoportban 2000 Ft 
„B” csoportban 1500 Ft  

 
A nevezési díjak befizetése a regisztrációval együtt történik. 
Nevezési határidőn túl nevezőknek 3000 Ft. 

 
Nevezési cím, információ:  Akóts Gábor Fide-mester, +36705303293 

akotsgabor@gmail.com (nevezéseket kérjük erre az e-mail 
címre megküldeni, a csoport pontos megjelölésével) 
  

Nevezési határidő: 2023. március 16. csütörtök 21:00 
  
Egyéb:   A verseny állása, párosítása folyamatosan megtalálható lesz a  

www.chess-results.com oldalán.  
Óvás: az aktuális forduló befejezését követő 5 percen belül 
írásban a főbírónál, bruttó 5.000 -Ft óvási díj egyidejű 
befizetésével. Az óvás díját annak eredményessége esetén 
visszafizetjük. A verseny elején kijelölésre kerül 3 tagú zsűri.  
Az előzetes nevezőknek is kötelező a helyszíni regisztráció. 
Ellenkező esetben törlésre kerülnek a rajtlistáról, és nem 
lesznek párosítva.  
 


