
 

EUTender-Sinus-Sárkány DSE 
Nyílt Rapid Sakkverseny 

Helyszín: Sárkány DSE sakk klubhelyisége 1174 Szabadság utca 24. I. emelet 

(a Budapest-Keleti–Újszász-Szolnok vonalon fekvő Rákoshegy vasútállomás közvetlen közelében, 
megközelíthető a 46, 98, 168E, 198 jelzésű buszokkal. Hétvégén a vonat Keleti pu. irányából Sülysáp 

felé óra 50-kor indul, Sülysáp irányából Keleti pu. felé pedig óra 24-kor.) 

A verseny időpontja:  2023. március 25. 

Fordulók rendje: 7 forduló 9,20-tól. 

Versenyforma: Svájci rendszer. Tempó: 15 perc plusz lépésenként 5 másodperc. 

Csoportok: A csoport 1400 élő felettiek, B csoport 1500 élő alattiak részére. Az 1400 és 
1499 élő közöttiek szabadon megválaszthatják, melyik csoportban 
szeretnének indulni. Mivel a verseny nem kerül a FIDE felé rapid élőre 
leadásra, így mindenkinek a „Standard” élő számít. Ha nem lesz a két 
csoportban külön-külön legalább nyolc jelentkező, a mezőny összevontan 
játszik külön értékelés melllett 1450 élőpontos válaszhatárral. 

Nevezési díj: 2 500 Ft 

Díjkedvezmények: – 500 forint kedvezmény 2005.01.01-én és az után illetve 1963.03.25-én és az 
előtt születettek, nők illetve egy családon belül több játékos esetén; 
– 500 forint kedvezmény XVII. kerületi lakcímmel rendelkezők számára, 
– 500 forint kedvezmény jár a Sárkány DSE játékosai számára. 

A kedvezmények összevonhatóak. 

Előre nem nevező játékosok 500 Ft felárat fizetnek. Az első három 2100 élő 
felett nevező játékos illetve a WIM, IM, WGM, GM címmel rendelkezők 
ingyenesen vehetnek részt. 

Nevezési tudnivalók: Határidő a kezdete előtti nap 20 óráig. Az ez utáni nevezés helyszíni 
nevezésnek számít. A versenyterem kapacitása miatt csak 41 fő nevezését 
tudjuk elfogadni. Az előzetesen nevezőket visszaigazoljuk. A verseny nyílt 
verseny, bárki részt vehet versenyengedély-kötelezettség nélkül. 

Díjazás:  I. helyezetteknek kupa, a legjobb XVII. kerületi játékosnak különdíj. 
I–III. helyezetteknek érem, továbbá a nevezési díjak 40%-a kerül kiosztásra. 

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

Egyéb tudnivalók: Várakozási idő: 10 perc. 

 Ha valaki előzetesen nevez, de nem tud megjelenni, és erről a szervezőket 
nem tájékoztatja, a következő versenyen kedvezményekre nem lesz jogosult. 

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

Minden indulónak eredményes versenyzést kívánunk! 
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