
V. Csete-Szemesi Attila SAKK rapid csapatverseny 
Gábor Dénes Elektronikai és Műszaki Szakközépiskola és Kollégium  

Debrecen, 2011.09.24 
 

Ezzel a hagyományőrző versennyel szeretnénk emlékezni csapattársunkra. 

CSETE-SZEMESI ATTILA (1969-2007) 
fiatalon, tragikus körülmények között 2007 nyarán fejezte be örökre sakk pályafutását! 

1) A verseny célja: Sakksport népszerűsítése; sakkbaráti kapcsolatok ápolása, csapatbajnoki meccsekre való felkészülés, 

Debrecen város hírnevének öregbítése. 

2) A verseny szervezője: Debreceni Sakkbarátok Klubja 

3) Résztvevők: 4 fős csapatok (egyéni nevezés is lehetséges, akiket a szervezők megismertetnek egymással és segítenek 

közös csapatot szervezni) 

4) A verseny típusa: 2x15 perces csapatverseny FIDE-rapid szabályokkal, egyéni eredménykövetéssel  

5) Időpont: 2011. szeptember 24. szombat 9:00-tól 

6) Verseny helye: Gábor Dénes Elektronikai és Műszaki Szakközépiskola és Kollégium, Debrecen, Füredi út 69. 

7) A verseny honlapja: sakkbaratok.uw.hu 

8) TÁMOGATÓINK: Gábor Dénes Műszaki Szakközépiskola és Kollégium; Klub Barabás; Hajdú-bihari  Napló; 

HAON; Friss Rádió; Tóth könyvkereskedés; DTV; Kertváros Étterem; DEHIR; Rádió FM95 

www.gabordenes-debr.sulinet.hu; www.klubbarabas.hu; digital.inform.hu/hbn; www.dehir.hu 

www.haon.hu; www.frissradio.hu;  www.tkk.hu; www.dtv.hu; www.radiofm95.hu 

9) Nevezés: legkésőbb 2011. szeptember 23. 16:00-ig a 20/433-6029-es telefonszámon vagy e-mail-en:  

szavam@freemail.hu. Nevezésnél meg kell adni a csapat nevét, a vezető elérhetőségét (telefon vagy e-mail cím). Határidő 

utáni nevezést korlátozott mennyiségben 1000 Ft/csapat pótdíj ellenében áll módunkban elfogadni maximum 

2011.09.24. 8:15-ig. 
10) Nevezési díj: egységesen 1200 Ft/fő; a DSBK tagjainak: 800 Ft/fő 

Helyszín mellett 20 méterre a Kertváros Vendéglő étel és italkínálattal szolgál. 

11) Helyezések eldöntése: A helyezések sorrendjét a mérkőzések során elért olimpiai pontszámítás határozza meg. (Azo-

nos pontszám esetén: egymás elleni eredmény, több csapat győzelem, alacsonyabb sorszámú táblán elért jobb egyéni 

eredmény) 

12) Díjazás: A győztes csapat elnyeri a Klub Barabás által készíttetett vándorkupát, melyet 1 évig őriz, majd a következő 

emlékversenyre visszaad a szervezőknek; I-III. helyezett csapat érem+pénzdíj (helyszínen 3.-ik forduló kezdetéig kihirdet-

ve, de minimum 12000-9000-6000 Ft), további helyezett csapatok szponzori tárgyjutalomban részesülnek. Ezen kívül dí-

jazzuk a legjobb amatőr csapatot és legjobb egyéni ifi-helyezéseket is! Díjhalmozás nincs. A díjak megosztásra nem 

kerülnek! 

 

A Klub Barabás által készítetett vándorkupát nagy tisztelettel őrzi a 2010 évi győztes Barcika csapata. 
 2007: He1! (Horváth Károly; Dani Péter; Kelemen Imre; dr. Rakaczki Csaba) 

 2008: Hajdúböszörmény (Gál József; Kovács Márton; Miklósi Attila; Uzonyi Dávid) 

Eddigi győztesek: 2009: He1! (Horváth Károly; Dani Péter; Kelemen Imre; dr. Rakaczki Csaba)  

 2010: Barcika (Váradi Viktor, Mester Gyula, Deák Sándor, László János, Gál Hanna) 

 2011: ? 

 

13) Egyéb rendelkezések: Lebonyolítás: 9 vagy 11 fordulós svájci-rendszer (nevező csapatok számától függően változ-

hat.) A helyszínen kihelyezésre kerülő szabályok a mértékadóak. Versenybíró NINCS! Partik eldöntése a két játékos és a 

két csapatvezető dolga! 

Megkérünk minden csapatot, hogy hozzon magával 2 sakk-készletet (50x50 cm-es tábla) és 2 sakkórát! 

 
Települések, iskolák (diáksportkörök), baráti közösségek alkothatnak csapatot, versenyengedély nem kötelező. A csapatok 

előre leadott erősorrenddel neveznek (határidő: 2011.09.24. 08:30), az összeállításában semmilyen megkötés nincs.  

Versennyel kapcsolatos információkért keressétek Száva Miklóst 20/4336029 számon vagy a szavam@freemail.hu címen! 

 

Várom a sakkozni szerető csapatok és csapattal nem rendelkező játékosok jelentkezését! 

A változtatás jogát a szervezők fenntartják maguknak! 
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