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SSAAKKKK--SSCCHHNNEELLLLVVEERRSSEENNYY  
Debrecen-Ebes, Nádas Csárda 
2011.07.23 10:00 – 07.24. 09:59 

 

A verseny célja: 

A sportág népszerűsítése, a sakkbaráti kapcsolatok elmélyítése. Debrecen és Ebes város hírnevének öregbí-

tése, turizmus növelése, Nádas Csárda bemutatása. Lehetőséget teremteni teljesítőképességünk megismeré-

sére. 24 órán keresztül folyamatosan sakkozni.  

 

Fővédnök: Tóth Tibor Nádas Csárda vezetője 

A verseny támogatói: Ebes Polgármesteri Hivatala; Nádas Csárda;Metinda Travel www.metinda.hu  
  

A verseny rendezője: Debreceni Sakkbarátok Klubja www.sakkbaratok.uw.hu 

A verseny helyszíne:  Ebes, Szoboszlói dűlő 18. www.nadashalaszcsarda.hu 

A verseny ideje:   2011. július 23. (szombat) 10:00 – július 24. (vasárnap) 09:59 

A verseny bírója:  Száva Miklós 

A verseny résztvevői: Bárki indulhat (saját felelősségére) értékszámra való tekintet nélkül. 

     18 év alattiak csak írásos szülői engedéllyel nevezhetnek! 
 

A verseny lebonyolítása: 

Kb. 110-120 fordulós körmérkőzés, 2 x 5 perc gondolkozási idővel, a FIDE schnell szabályai szerint.  

A verseny közben 3 hosszabb (kb 20 perces) szünetet tartunk 6 óránkénti bontásban. 

Helyezések megállapítása: több szerzett pont; egymás ellen szerzett több pont; TPR 
 

Díjazás: Összdíjazás: 120 000 Ft, mely 40 fő esetén garantált: 

I. hely: 50 000 Ft+Félegyházi László vándorserleg  külön díjak 

II. hely: 30 000 Ft    legjobb 18 év alatti játékos:  sakk-könyv+érem 

III. hely: 15 000 Ft    legjobb DSBK tag:  5 000 Ft 

IV. hely:   8 000 Ft     Félegyházi László-emlékplakett: legjobb HBm-i   

V. hely:  tárgydíj 

VI. hely:  tárgydíj    1900 alatti I.-III hely: tárgydíj 

 

Aki 3-szor megnyeri a kupát, végleg megtarthatja. Minden résztvevő emlékoklevelet kap! 
 

Költségek: Nevezési díj minden résztvevőnek 3500 Ft/fő 

 

A verseny rendezési és díjazási költségeit a rendezőség biztosítja. 
 

Nevezési határidő: 2011. július 21. csütörtök 18:30.  

Határidő utáni nevezéseket korlátozott számban 1500 Ft pótdíj ellenében fogadunk el. 

 

Regisztráció: 2011. július 23. (szombat) 09:00-ig  Megnyitó: 2011. július 23. (szombat) 09:30 

Első forduló: 2011. július 23. (szombat) 10:00 

Nevezéseket a következő címre kérjük küldeni: 

Száva Miklós  Tel.: (20) 433-6029  e-mail: szavam@freemail.hu 
 

Egyéb tudnivalók: A versenytermi zónában dohányozni és alkoholt fogyasztani tilos! A 
verseny helyszínén 2 ágyas szobában korlátozott számban szállás igényelhető, vi-

szont csak azoknak tudjuk 100%-ig a szállását biztosítani, akik legkésőbb 

2011.07.21-ig lefoglalják azt. Helyszínen reggeli-ebéd-vacsora lehetőség és ver-

seny alatti italfogyasztás megoldott kedvezményes áron. 

 

A szervezők a változtatás jogát fenntartják!  

Kitartó készülést kívánunk minden sakkot szeretőnek! 

http://www.metinda.hu/
http://www.sakkbaratok.uw.hu/
http://www.nadashalaszcsarda.hu/

