
XLVI. Matyó Kupa 2023 
 

Mezőkövesd 
Sakk villámverseny kiírása 

 
Verseny célja: Mezőkövesd Város sakkéletének fejlesztése. A résztvevő egyesületek és versenyzők között a 
sportkapcsolatok elmélyítése, ápolása. 
 
Verseny helyszíne: 3400 Mezőkövesd, Rendezvények háza (Alkotmány u. 2.) 
 
Verseny ideje: 2023. június 10. szombat 9 óra 
 
Verseny rendezője: Mezőkövesd Zsóry SE. 
 
Verseny támogatói: fő támogató: LEAX Hungary Zrt. mezőkövesdi gyáregysége. 
További támogatói: Almási Kft., Majzik István egyéni vállalkozó, Gelka Lux, Kis és Társa. 
 
Lebonyolítása: Svájci rendszerű csapatverseny 9 fordulóban, Swiss-Manager párosító programmal. 
Csapatverseny, de táblánként az első 3 egyéni teljesítményt is értékeljük. A versenyen igazolt és igazolással 
nem rendelkezők is részt vehetnek. Játékidő 2 x 10 perc, a gyors tempójú játszmák szabályai szerinti 
lebonyolítással. 
 
 
Nevezés: Galkó Tibor mobil: +36 70 603 9296; e mail:  galkotibor1@gmail.com  
Nevezési határidő: 2023.06.08. este 20 óra 
 
Nevezési díj: 4.000 Forint csapatonként, amely a helyszínen, regisztrációkor fizetendő. Regisztráció a 
verseny helyszínén 8 óra 30 percig. Ezután a nevezési díj 5.000 Forintra változik! 
 
Helyezések eldöntése:  

Csapatversenyben: olimpiai pontszámítás, csapatgyőzelem, csapat buchholz dönt 
Táblánként: A táblánkénti egyéni eredmények holtversenyénél a csapat helyezése dönt. 

 
Díjalap: 121.000 Forint 
 
Díjazás: 
 Csapatversenyben:  Bajnok: „Matyó Kupa”, érem, oklevél, pénzjutalom 
    Ezüst: érem, oklevél, pénzjutalom 
    Bronz: érem, oklevél, pénzjutalom 
 Táblánként:   Az első 3 helyezettnek: 5000,-, 4000,-, 3000,- Forint pénzdíj 
            A táblánkénti díjazott versenyzők a különdíjaknál nem kerülnek számításba. 
 Különdíjak a legjobb:  női: 4000 Forint, szenior (1963): 4000 Forint,  

         ifjúsági (2005): 4000 Forint, 
           mezőkövesdi felnőtt: 4000 Forint, ifjúsági: 4000 Forint 

             Díjhalmozás nincs a legjobb női-szenior-ifjúsági kategóriában. 
 

mailto:galkotibor1@gmail.com


Csapatlétszám: Minden csapat 4 főből áll. Csonka csapat nem indulhat. Vendég és tartalék játékos 
engedélyezett. Táblasorrend nevezéskor leadandó! (standard értékszámok szerint) a 150-es szabály 
érvényes. 
 
Egyéb: A 6. forduló után a rendezők 10 perc szünetet rendelhetnek el. 
 A verseny helyszínén Büfé üzemel. 
 Az óvás paraméterei a helyszínen lesznek ismertetve. 
 A változtatás jogát a rendezők fenntartják maguknak. 
 A verseny napján hivatalos, járvánnyal kapcsolatos szabályokat betartatjuk. 
 A versenyen indulók parkolása ingyenes. 
 
 

Mindenkinek jó versenyzést kívánunk és kellemes időtöltést 
városunkban! 

 
 Sallai János, Póta Lajos 

Mezőkövesd Zsóry SE Sakk Szakosztály 
 

Mezőkövesd, 2023. március 07. 

 

                                                      

 

                                                            

                                        


