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Tanévzáró gyakorlóverseny, május 17. szombat, 9,30-tól kb. 12-ig. 

Klubehelyiségünkben, 14 év alatti értékszám nélküliek részére. 

2013-ik évi rendes közgyűlés 
Budapest, XVII, Szabadság u. 24., I. em. klubhelyiség, 2013. május 25., 14 órától. 

X. Rákosmente Open, május 30–június 1. 
A Podmaniczky-Vigyázó kastélyban egyhétvégés értékszámszerző verseny. 

Rapid Korcsoportos egyéni és csapatbajnokság, június 6–9. 
Hajdúböszörményben. Kisebb csapattal szeretném, ha mennénk. 

Orgován Sándor Bókay kerti napközis sakktábora 
Budapest, XVIII., Bókay Kert, I. turnus: július 14–18., II. turnus július 21–25. 

Egy turnus 19 900 forint, testvéreknek vagy mindkét turnusra kedvezmény. Hétfőtől-péntekig, reggel 7,30-

tól kb. 16,30-ig. A szellemisport szakosztály hivatalos tábora is. 

Sárkány Edzőtábor 
Rózsaszentmárton, július 7–13. és július 14–20. 

Rózsaszentmárton az M3-ason is megközelíthető, és a régi 3-as főúton is Hatvanig, majd onnét a 21-es 

főúton tovább Zagyvaszántó-Apc-Rózsaszentmárton irányban.  

Szállás: magánszálláson, falusi jellegű vályogházban, illetve sátorállítási lehetőség is van a kertben. 

Tábor létszáma: min. 8, max. 12 fő, az első héten várnám a nagyobbakat, élősöket, második héten a 

kisebbeket, élőtleneket. Elhelyezés: ágyak korlátozott számban, matracok sátorozással. 

Költségek: egy hétre 21 000 forint (ebben benne van a szállás, étkezés [6 reggeli, 7 ebéd, 6 vacsora], 

táborvezetés, edzés díja is). Utazás egyénileg megoldandó, de mehetünk többen közösen busszal. 

Jelentkezési határidő: július 1. 

Étkezés: saját készítésű reggeli, ebéd, vacsora. 

Napi sakkedzés: 4 óra, elsősorban középjáték-témákra koncentrálva. 

Egyéb lehetőségek: helyi turistaútvonalakon való természetjárás, időjárástól függően egy héten 2-3 

alkalommal (pl. Széleskő-bányató, Galyatető). Tábortűz betervezve, valamit a végén felgyújtunk. 

Sárkány Almáditábor 
Balatonalmádi, XVIII. Pannónia Kupa július 23-27.  

Szállás: résztvevők számától függően egy vagy két szomszédos apartmanban. 

Költségek: 18 alatti játékosnak 28 000 forint (aki csak nyaralni jön, annak 20 000 forint; 18 év felettieknek 

viszont drágább, mert nekik van IFA). Utazás egyénileg megoldandó, de mehetünk többen közösen vonattal. 

Napi zsebpénz nincs beleszámítva. Amennyiben igény van rá (tavaly volt), akkor nem szerdán délelőtt 

érkeznénk, hiszen aznap délután már parti van, hanem vagy hétfőn, vagy kedden, ebben az esetben persze 

drágább lesz a részvétel. 

Jelentkezési határidő: július 1. (előre le kell foglalni a szállást stb.) 10% előleg befizetésével. 

Étkezés: reggeli-vacsora az apartmanban, ebéd vendéglőben. 
Részvétel a Pannónia Kupán, sakkfoglalkozások nélkül (de esti elemzéssel), amely az elmúlt évek alatt 

Magyarország legnagyobb nyári nyílt open versenyévé nőtte ki magát. Vasárnap délután indulunk haza. 

V. Sárkány-Aranytíz Nemzetközi mesterverseny és IV. Budapest Open 
Budapest, Aranytíz Művelődési Központ, V. Arany János u. 10., augusztus 16-24. 

Napi egy fordulós, várhatóan erős mezőnyű értékszámszerző verseny a Belvárosban a nyár végén. Az 

elmúlt két évben ez volt Magyarország legerősebb meghívásos nemzetközi nagymesterversenye! Részletes 

kiírások a http://verseny.sarkanydse.hu oldalon. 
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