
 

 

 

 XXIII. Rákosmente Open 
Cím: Sárkány DSE klubhelyiség 1174 Szabadság utca 24. I. emelet 

A verseny időpontja és a fordulók rendje: 2023. május 5–7. 

1. forduló: 2023. május 5-e péntek 16,30-tól 2. forduló: 2023. május 6-a szombat 9,20-tól 

3. forduló: 2023. május 6-a szombat 14,20-tól 4. forduló: 2022. május 7-e vasárnap 9,20-tól 

5. forduló: 2022. május 7-e vasárnap 14,20-tól   

Versenyforma és tempó:  5 fordulós svájci rendszer. Párosító program: Swiss Manager. Tempó: 2x90 

perc plusz lépésenkénti 30 másodperc. A várakozási idő 30 perc. 

Nevezési díjak: Alap 
Kedvez-

ményes 
Feláras 

Első három fő, vagy 2100 élő felett vagy FM-

WFM-IM-WIM-GM-WGM címviselő 
0 Ft 0 Ft 0 Ft 

2200 FIDE értékszám fölött: 3200 Ft 2600 Ft 3800 Ft 

2000-2199 FIDE értékszám között: 3800 Ft 3100 Ft 4500 Ft 

2000 FIDE értékszám alatt: 4400 Ft 3600 Ft 5200 Ft 

FIDE értékszám nélkül: 5000 Ft 4100 Ft 5900 Ft 

Nevezés:  Kedvezményes nevezési díjat fizetnek a 2023. május 4. 20 óráig nevező 18 év alattiak, 

nyugdíjasok, munkanélküliek, egy családon belül több játékos nevezésekor illetve a nők és 

XVII. kerületi csapatok játékosai. A határidő után nevezők a feláras nevezési díjat fizetik. 

A versenyterem kapacitása miatt maximum 41 fő nevezését tudjuk elfogadni. Az 

előzetesen nevezőket visszaigazoljuk, a létszámlimit felett nevezők tartaléklistára kerülnek. 

A verseny nyílt verseny, bárki részt vehet, ha van 2023-ra érvényes versenyengedélye. 

Külföldi játékos vagy érvényes magyar versenyengedély, vagy érvényes külföldi licensz 

birtokában vehet részt. 

Díjazás:  I. helyezettnek kupa, a legjobb XVII. kerületi játékosnak (lakhely vagy egyesület) különdíj. 

I–III. helyezetteknek érem, továbbá a nevezési díjbevétel 35%-a kerül bruttó összegben 

kiosztásra. A kifizetés a NAV-nak leadandó adatok megadása után történik, adókártya 

nélkül nincs kifizetés, még külföldi állampolgár részére sem. 

Holtversenyes helyezések eldöntése: Buchholz számítás, progresszív érték, egymás elleni eredmény. 

Első helyen bekövetkező abszolút holtverseny esetén Armageddon-parti dönt az 

érmekről, de a pénzdíj osztott módon kerül kiosztásra. 

Egyéb tudnivalók: Ha valamely játékos túllépi a meghirdetett várakozási időt, a további fordulókról 

törlésre kerülhet a vezető versenybíró döntése alapján. Az indokolatlanul visszalépő 

vagy súlyos sportszerűtlenséget elkövető versenyzők ellen a Magyar Sakkszövetség 

fegyelmi eljárást indít. 

Nevezés: Nádasi Balázs, (70) 378-53-28, sdse17@gmail.com 
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