
Farsangi Rapid SAKK CSAPATVERSENY 

Chili Cafe Étterem és Kávézó 

Debrecen, Galamb utca 1 

2011.02.12 
 

1) A verseny célja: Rapid sakkcsapatversennyel ünnepelni a Farsangot és a Valentin napot; sakksport népszerűsítése; 

sakkbaráti kapcsolatok ápolása; hagyományőrzés (ez a 14-ik rapid-csapatverseny lesz);  

2) A verseny szervezője: Debreceni Sakkbarátok Klubja; Száva Miklós (20/4336029; szavam@freemail.hu ) 

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

közös csapatot szervezni) 

4) A verseny honlapja: www.sakkbaratok.uw.hu 

5) A verseny típusa: 2x15 perces csapatverseny FIDE-rapid szabályokkal, egyéni eredménykövetéssel 11 fordulóval 

6) Időpont: 2011. február 12. szombat 09:00-tól 

7) Verseny helyszíne: Chili Cafe Étterem és Kávézó Debrecen, Galamb utca 1. 

A VERSENY TÁMOGATÓI: 

Chili Cafe Étterem és Kávézó; Póker-Trófea; RadioFM 95; DEHIR; Tóth könyvkereskedés; 
www.chilicafe.hu; www.pokertrofea.hu; www.dehir.hu; www.radiofm95.hu; www.tkk.hu 

8) Nevezés: legkésőbb 2011. 02. 10. 16:00 óráig telefonon vagy e-mailen: szavam@freemail.hu. Nevezésnél meg kell 

adni a csapat nevét, a csapatvezető elérhetőségét (telefon vagy e-mail cím); a játékosok nevét. Ifjúsági játékosoknál a 

születési dátumot. Határidő utáni nevezést korlátozott mennyiségben 1000 Ft/csapat pótdíj ellenében áll módunk-

ban elfogadni maximum 2011.02.12. 08:20-ig. 

9) Nevezési díj: 1200 Ft/fő; DSBK tagoknak 800 Ft/fő 

Helyezések eldöntése: A helyezések sorrendjét a mérkőzések során elért több pont határozza meg. Minden táblán elért 

pont számít. Azonos pontszám esetén: egymás elleni eredmény, csapatpont (csapatgyőzelem 3, döntetlen 1 pont) 

Tábla díjazásnál: több szerzett pont; egymás elleni eredmény (csak ha mindenki játszott mindenkivel a pontcsoporton 

belül); több győzelem; TPR 

Egyéni sorrend: több szerzett pont; táblaszám, több győzelem; TPR 

Díjazás: A győztes csapat tagjai Póker-Trófea kupákat kapnak, amelyet megtarthatnak; I-III. helyezett csapat pénzdíjban 

részesül, további helyezett csapatok: könyvek; ajándékutalvány. Díjazva lesz a legjobb első; második; harmadik és ne-

gyedik táblás; illetve a legjobb amatőrcsapat. Ifi kategóriában az egyéni I-III helyezettek díjazásban részesülnek.  

Díjhalmozás nincs és a díjak megosztásra nem kerülnek! 
10) Egyéb rendelkezések: Lebonyolítás: 11 fordulós svájci-rendszer (nevező csapatok számától függően változhat.) A hely-

színen kihelyezésre kerülő szabályok a mértékadóak. 

Tervezett időbeosztás: 

08:00-08:45 regisztráció 12:10 6. forduló 

09:00 megnyitó 12:40-13:15 ebéd 

09:15 1. forduló 13:15 7. forduló 

09:50 2. forduló 13:50 8. forduló 

10:25 3. forduló 14:25 9. forduló 

11:00 4. forduló 15:00 10. forduló 

11:35 5. forduló 15:35 11. forduló 

16:30  EREDMÉNYHIRDETÉS 

 
Helyszínen fogyasztható menü 720 Ft-ért vagy a la carte ebéd lehetőség sakkozói kedvezményes áron. 

A versenyen 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: 2011.02.12.  08:30), az összeállításban semmilyen megkötés nincs. 

A versennyel kapcsolatos információkért keressetek 20/4336029 számon vagy a szavam@freemail.hu címen! 

Várjuk a sakkozni szerető csapatok és csapattal nem rendelkező játékosok jelentkezését! 
A változtatás jogát a szervezők fenntartják maguknak! 
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