
Szeged város és Csongrád megye 

2017. ÉVI SZENIOR EGYÉNI RAPID SAKKBAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA 

 

2017. JÚNIUS 11. VASÁRNAP 9 óra 

Senior Center Szeged, Eszperantó u. 1. 

 

1. A verseny célja: megállapítani Szeged és Csongrád megye 2017. évi szenior egyéni rapid 

sakkbajnokait, és minél több sakkozónak alkalmat adni a versenyszerű játékban való részvételre és 

gyakorlati tudásának bővítésére, valamint bejutni a IV. Országos Szenior Egyéni Rapid bajnokság 

döntőjébe, amely 2017. szeptember 14–15-én kerül megrendezésre Nagykanizsán. 

 

2. Nevezés: az elődöntőn részt vehet minden Magyarországon lakcímmel rendelkező magyar 

és EU állampolgár, aki 2017. június 30. napjáig betölti a 60. életévét. Az országos döntőre 

közvetlenül is nevezhet az, aki minimum 2200 Élő pontszámmal rendelkezik. 

 

3. A verseny rendezője:  az SZMJV Idősügyi Tanácsa, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. 

és a Csongrád Megyei Sakkszövetség 

 A versenybíróság:  elnök: Bartos Ferenc, titkár: Zámbó László 

     tag: egy versenyző, akit a helyszínen választanak a játékosok 

 

4. A verseny helyszíne:  Senior Center – Szeged, Eszperantó u. 1. 

 

5. Nevezés: írásban lehet előre Bartos Ferenc nevére: a bartosferenc1@t-online.hu e-mail címen, 

illetve a helyszínen. 

 Nevezési díj nincs! 
 

6. A verseny lebonyolítása: 7 fordulós svájci rendszerben. Gondolkodási idő 15–15 perc 

 

7. A verseny ideje: 

 Utólagos nevezés és regisztráció: 2017. június 11.  9–9,30 

 Megnyitó: 2017. június 11. 9.40 órakor 

 

I. forduló:  10,00-től 

II. forduló:  10,40-től 

III. forduló: 11,20-tól 

IV. forduló: 12,00-tól 

V. forduló: 12,40-től 

VI. forduló: 13,20-tól 

VII. forduló: 14,00-tól 

 

 

Eredményhirdetés: az utolsó fordulót követő 30 percen belül. 

 

8.  Díjazás: Szeged város első három helyezettje, Csongrád megye első három helyezettje érem 

és oklevél díjazásban részesül. A szegedi első három  helyezett tárgyjutalomban részesül, valamint 

részükre Szeged városa a fejenkénti 16 800 Ft nevezési díjat kifizeti. Ez tartalmazza a szállás- és 

étkezési díjat is. A megyei első három helyezett nevezési díját e megyei önkormányzat fizeti. 

Holtverseny esetén:  – Bucholz – egymás elleni eredmény – több győzelem – magasabb  perfor-

mansz-érték – sorsolás 

 

9. A helyszínen a mobiltelefon használata szigorúan tilos! Azok a versenyzők, akiknek 

mobiltelefonja játszma közben hangot ad, elvesztik játszmájukat. Nézőnél megszólaló mobiltelefon 

a teremből való végleges kitiltást jelent. 

A Csongrád Megyei Sakkszövetség – indokolt esetben – eltérhet a versenykiírástól, de erről az 

érintetteket az első forduló előtt köteles értesíteni. 

Versenybíróság 
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