
VIII. Országos  

Nemzetközi (100-négyzetes) Dámajáték 
Egyéni Nyílt Bajnokság 

 

V E R S E N Y K I Í R Á S 
 

Versenyrészvevők:  

Magyar állampolgárok illetve legalább 3 éve Magyarországon állandó lakhellyel 

rendelkező dámajátékosok (legalább III. osztályú, kortól és nemtől függetlenül). 

Nevezési díj – 1000 Ft. 

 

A verseny helyszíne:  

Helye: Bp. XI. ker. Csiki-hegyek u. 13 az iskola ebédlője (bejárás is oldalt!). 
Megközelíthető a 139, 153, 8-as (új járat a kelenföldi metrótól) busszal, 

 a Gazdagréti téri végállomástól gyalog. 

A verseny ideje: 2014.10.31. – 2014.11.01. 

 

A verseny formája és folyamata: 

Hatfordulós svájci rendszerű verseny, versenyórával és játszma-jegyzéssel. Egy játékos 

játszmaideje – 1 óra /30 lépés, majd 15 perc/30 lépésenként. A nők és a férfiak egy 

csoportban játszanak, a díjazás pedig nemenként történik. A győzelem 2 pontot ér, a 

döntetlen 1 pontot, a vereség 0 pontot. Aki az összesítésben a legtöbb pontot szerzi, az 

lesz Magyarország 2014. évi bajnoka. Egyenlő pontszám esetén (csak az I. helyért) 

pótmérkőzést játszanak (legalább 2 rövidített, fejenként 20 perces partit, játszmajegyzés 

nélkül). Egyéb esetekben a Buchholz-pontok döntenek.  

Helyszíni nevezés, majd sorsolás 2014. október 31.-én 10
20

. I. forduló 10
30

-13-ig. 

13-13
30 

ebédszünet, II. forduló 13
30

-16-ig, majd III. forduló 16
20

-18
50

.  November 01.  

IV. forduló 9
30

-12, 12-12
30 

ebédszünet, V. forduló 12
30

-15-ig, forduló 15
20

-17
50

. 

Eredményhirdetés, díjazás: 

 A bajnokok kupát vehetnek át, az első 3 helyezett nemenként érmet kap.  

Nemzeti mester címet azok szerezhetnek, akik legalább 65%-nyi pontot gyűjtenek 

össze, azaz 8 pontot; mesterjelölt sportfokozathoz elegendő 6 pont. A verseny 

folyamatát közölni fogja a www.damazeg.club.hu honlapunk, az eredményről értesítjük 

az EDC-t és az FMJD-t is.  

 

Versenyellátás:  

Az utazás, szállás, étkezés költségeit a versenyzők fedezik. 

A versenytermet, dáma-táblákat, játékszereket, versenyórákat, játszmalapokat és 

írószereket az SDSE biztosítja 

 

Nevezés, információ: 2014.10.28-ig,  

Köllner Ödön  szervező Tel.: +3620-515-5937 vagy email: kollnerodon@gmail.com  

 

Budapest, 2014.10.09.  
                                                                                                            


