
XVII. kerületi Nyílt Ifjúsági és 

Szenior Rapid Sakkbajnokságok 
Helyszín: Sárkány DSE sakk klubhelyisége 

Cím: 1174 Szabadság utca 24. I. emelet 

(a Budapest-Keleti–Újszász-Szolnok vonalon fekvő Rákoshegy vasútállomás közvetlen közelében, 
megközelíthető a 46, 98, 168E, 198 jelzésű buszokkal. Munkanap vonat Keleti pu. irányából Sülysáp felé 

óra 20-kor és óra 50-kor indul; munkaszüneti napon pedig óra 50-kor indul. Az utazási idő 17 perc.) 

A versenyek időpontja: 2021. augusztus 26. és 27. 

Fordulók rendje: XVII. kerületi Nyílt Szenior Rapid Sakkbajnokság  

7 forduló: 2021. augusztus 26-a csütörtök 9,20-tól 

XVII. kerületi Nyílt Ifjúsági Rapid Sakkbajnokság  

7 forduló: 2021. augusztus 27-e péntek 9,20-tól. 

Versenyforma és időbeosztás: 15 perc plusz lépésenként 5 másodperc. A várakozási idő: 10 perc. 

Nevezési díj: 1 200 Ft / 800 Ft / 1 500 Ft 

A kedvezményes nevezési díjat fizetik egy családon belül több játékos nevezésekor 
illetve XVII. kerületi csapatok játékosai. A felárás nevezési díjat fizetik az előre nem 
nevező játékosok. Az FM/WFM és ennél magasabb címmel rendelkezők ingyenesen 
vehetnek részt. 

Nevezési tudnivalók: Határidő: mindkét verseny kezdete előtt egy nappal 20 óráig. Az ez utáni nevezés 
helyszíni nevezésnek számít. A versenyterem kapacitása miatt csak 35 fő 
nevezését tudjuk elfogadni. Az előzetesen nevezőket visszaigazoljuk. Mindkét 
verseny nyílt verseny, versenyengedély nélkül is bárki részt vehet, azok a FIDE felé 
leadásra nem kerülnek. 

Díjazás:  I. helyezettnek kupa, a legjobb XVII. kerületi játékosnak különdíj. 
I–III. helyezetteknek érem, továbbá életkori kategória-különdíjak: az ifjúsági 
versenyen legjobb U16, U14, U12, U10, U8 (fiú-lány bontásban), míg a szenior 
versenyen legjobb A65, A70, A75, A80 (férfi-nő bontásban). 

Holtversenyes helyezések eldöntése: Buchholz számítás, progresszív érték, egymás elleni eredmény. 

Egyéb tudnivalók: Ha valamely játékos túllépi a meghirdetett várakozási időt, a további fordulókról 
törlésre kerülhet a vezető versenybíró döntése alapján. Az indokolatlanul visszalépő 
vagy súlyos sortszerűtlenséget elkövető versenyzők ellen a Magyar Sakkszövetség 
fegyelmi eljárást indíthat. 

Nevezés: Nádasi Balázs,  (70) 378-53-28, sdse17@gmail.com 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a verseny elmaradhat! 

 

Gyere játszani a Sárkány DSE-be! 
 

Tisztelettel várjuk csapatainkban (NB II, BP II, BP III, ifjúsági bajnokságok) játszani 
szándékozókat. Címviselőknek az NB II-es csapatban leülési pénzt tudunk adni, ifjúsági 
játékosoknak versenytámogatást. Egyesületünk XVII. kerületi központú, így ott tartjuk 
edzéseinket is és a felnőtt sakk csapatbajnokságokon a hazai meccseinket is ott játsszuk, 

de várjuk a jelentkezőket bárhonnan. 

mailto:sdse17@gmail.com

