
MEGHÍVÓ 
2020. február 08-án, szombaton XXIV. alkalommal rendezünk 

DESZKEN A NEMZETKÖZI NYÍLT SAKK EGYÉNI "FALUBAJNOKSÁGOT", 

melyre ezúton szeretettel meghívom. 

 

A verseny helye és ideje: Deszk, Nyugdíjas Klub (6772 Deszk, Tempfli tér 10.) 

       2020. február 08. szombat de. 9 óra  
 

A Szeged vagy Makó felől autóbusszal érkezők a Községházánál szálljanak le. 

 

A verseny célja: a sakk sportág népszerűsítése, sportbaráti kapcsolatok kiépítése 

 

A verseny rendezői: Deszk Község Polgármesteri Hivatala, Deszki Sport Club, Deszki Faluház, 

Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft., Csongrád Megyei Szabaidősport Szövetség. 
 

Szervezők:  Gyorgyev Vojiszláv: Tel.: 06-70-941-9049, 62/271-218 

 Farkas Sándor Tel.: 06-20-776-11-79, e-mail:  
Deszki Faluház: Tel: 62/571-599, e-mail: faluhaz@deszk.hu 

 

A verseny résztvevői: A VERSENYEN BÁRKI RÉSZT VEHET  

 

A verseny lebonyolítási rendszere: Svájci rendszerben, 2x 15 perc játékidővel. A rendezőség órát és 

készletet biztosít. A versenyt Bartos Ferenc FIDE versenybíró irányítja. (Tel.:06-30-848-9901) 

 

Nevezés: Nevezési díj 1000 Ft személyenként, általános iskolásoknak 500 Ft, melyet a helyszínen 

kell befizetni. A versenyen való részvételi szándékot 2020. február 01-ig kérjük jelezni a 

faluhaz@deszk.hu e-mail címen, vagy a 0670/941-9049-es telefonszámon. Maximum 80 versenyző 

nevezését tudjuk elfogadni. Helyszíni regisztráció 8:00-tól 8:50-ig. Az ezután érkezőket nem áll 

módunkban versenyeztetni, ha késésüket a fent jelzett időpontig előre nem jelzik. 

(Tel.: 06-30-848-9901, 06-70-941-9049) 
 

A verseny díjazása: Serleg – oklevél, tárgyjutalom vagy érem. Díjazzuk a torna első 6 helyezett 

versenyzőjét, valamint serleggel DESZK község bajnokát. A Csongrád Megyei Szabaidősport 

Szövetség kategóriánként minimum 5 induló esetén külön díjazza a 60 év feletti legjobb helyezést 

elért versenyzőt, a legjobb ifjúsági (2002. január 1. után születettek) és a legjobb női versenyzőt, 

valamint Csongrád megye amatőr (élő pont nélküli) bajnokát. 

 

Egyéb: A verseny résztvevői a hagyományokhoz híven vendéglátásban részesülnek. Az 

eredményhirdetést követően a verseny résztvevői részére ebédet is biztosítunk. 
  

A verseny sikeres megrendezése érdekében tisztelettel kérjük, továbbítsa versenykiírásunkat, 

reklámozza versenyünket interneten, facebook-on, barátai és ismerősei körében. 

 

 

Eredményes részvételt kívánunk!                       

 

 

Deszk, 2020. január 15. 

       Gyorgyev Vojiszláv és Farkas Sándor 

            szervezők 

mailto:faluhaz@deszk.hu

