
Mikulás napi Egyéni Rapid-sakkverseny 

Debrecen, Sedona Vendéglő (régi Galapagos) 

2011.12.03, Debrecen, Füredi út 69.(Gábor Dénes mellett) 
 

 

1) A verseny célja: Ifjú titánoknak játéklehetőség erősebb játékosokkal, sakksport népszerűsítése; sakkbaráti 

kapcsolatok ápolása, gyermekeknek Mikulás-rendezvény, Debrecen város hírnevének öregbítése. Kevés szabad-

idővel rendelkezők számára versenylehetőség biztosítása. 

2) A verseny szervezője: Debreceni Sakkbarátok Klubja 

3) Résztvevők: Korra, nemre, értékszámra való tekintet nélkül bárki aki a nevezési díjat megfizeti. 

4) A verseny típusa: (2x15 perc) egyéni rapid sakkverseny FIDE rapid szabályokkal  

5) Időpont: 2011. december 03. szombat 09:00-tól  

6) Verseny helye: Sedona Vendéglő, 4032, Debrecen, Füredi út 69 (Gábor Dénes Iskola mellett közvetlenül) 

7) A verseny honlapja: sakkbaratok.uw.hu 

 

8) TÁMOGATÓK: Póker Trófea; Sedona Vendéglő; DTV; DEHIR  www.pokertrofea.hu; www.dtv.hu; www.dehir.hu 

 

9) Nevezés: legkésőbb 2011. december 02. 16:00-ig a 20/433-6029-es telefonszámon vagy e-mail-en: 

      szavam@freemail.hu. Határidő utáni nevezést nem áll módunkban elfogadni!!! 

 

10) Lebonyolítás: 9 fordulós svájci-rendszer.   Megnyitó: 2011. 12.03. 09:00-kor. 

1. forduló: 09:15-09:50   2. forduló: 09:55-10:30   3. forduló: 10:35-11:10 

4. forduló: 11:15-11:50   5. forduló: 11:55-12:30   6. forduló: 13:00-13:35 

7. forduló: 13:40-14:15   8. forduló: 14:20-14:55   9. forduló: 15:00-15:35 

ebédszünet gyermek Mikulás ajándékokkal: 12:30-13:00            eredményhirdetés: 2011. 12.03. 16:00-kor 

 

11) Nevezési díj: egységesen 200 Ft/fő 

 

12) Helyezések eldöntése: Pontszám, Buchholz, Progresszív, TPR 

 

13) Díjazás: A verseny győztese serleget nyer. I-III. helyezett érem+tárgydíj. Tárgyjutalomban részesülnek (leg-

jobb 60 éves senior, női, DSBK-s, 1700 alatti). 18 év alattiak között I-III. helyezett érem. 

Csapatnak számítanak előre leadott listában az egyéni játékosok (4fő), melyből a legjobb 3 eredménye számít 

csapatpontozásba. Díjazzuk a győztes csapatot, a legjobb IFI csapatot és a legjobb amatőr (minden tag élő nélkü-

li) csapatot. A díjak megosztásra nem kerülnek! Díjhalmozás nincs. 

 

14) Egyéb rendelkezések: A helyszínen kihelyezésre kerülő szabályok a mértékadóak. Partik eldöntése a két 

játékos dolga! Települések, iskolák, amatőr közösségek játékosait is várjuk, versenyengedély nem kötelező. 

Ebédszünetben a helyszínen 720 Ft-ért menü fogyasztható, valamint a verseny teljes időtartama alatt kávé, 

üdítő fogyasztása megoldott kedvezményes sakkozói áron. 
Verseny-információkért keressétek Száva Miklóst 20/4336029 számon vagy a szavam@freemail.hu címen! 

 

 

 

Várjuk a sakkozni szerető játékosok jelentkezését! 

A változtatás jogát a szervezők fenntartják maguknak! 
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