
 
 

XXXIV. Nyírségi Torna 

Nemzetközi nyílt 

sakkverseny 

2015. június 29. - július 5. 

 
 
 
 
 

 
Nyíregyháza



 
 

A verseny rendezője: Sz-Sz-B megyei Sakkszövetség 

Fővédnök: Kozma Péter, a Sz-Sz-B megyei Sakkszövetség elnöke 

Főrendező: Rácz István 

A verseny helyszíne: Széchenyi István Közgazdasági 

Informatikai Szakközépiskola és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, 

Városmajor u. 4. A helyszín a vasútállomástól 12-es autóbusszal 

közelíthető meg (7. megálló). 

 

Nevezési határidő: 2015. június 16. 

 

Lebonyolítás: svájci rendszer a FIDE szabályai szerint; az A 

és B csoportokban 9-9, a C csoportban 12, a D csoportban 13 

forduló. 

Résztvevők: a versenyzők az A, B és C csoportokban csak 

érvényes versenyengedély birtokában indulhatnak a versenyen. 

A külföldi versenyzőknek érvényes FRD díjjal kell 

rendelkezniük. 

 

*** 

 

Program: 

Június 29. 11:00-13:00: beérkezés, regisztráció 

13:00-14:00: megnyitó, párosítás 

  14:15:      1. forduló 

Június 30 - július 5.: minden csoport 8:30-kor kezd. Az A és B 

csoportban június 30-án és július 2-án 15.00-tól is lesz forduló. A C és 

D csoportban a 8:30-kor kezdődő fordulók befejezése (és némi pihenő) 

után újabb forduló kezdődik, kivétel az utolsó napon, amikor csak a D 

csoportnak lesz dupla fordulója. 

Július 5.  15:00:       eredményhirdetés 

 

Holtverseny eldöntése: 1. Buchholz, 2. Berger, 3. Progresszív, 

4. TPR 

Főbíró: Varga Péter, FIDE bíró 

 

*** 

 

Szállás: kollégiumi szobákban (korlátozott létszám), a verseny 

helyszínén a szervezőkön keresztül 1.800 Ft/fő/éj (+ IFA a 18 éven 

felülieknek). A kollégium épületében a Wifi ingyenes. 

Étkezés: előfizetéses menü a verseny helyszínén. 

 

*** 

 

Információ: 
Rácz István 4400 Nyíregyháza, Etel köz 20. VI/21.  

(42) 447-373 telefonszámon, valamint  

Varga Péter (20) 997-1136, (70) 489-1228 

 

Nevezés: a sakkszszbm@gmail.com e-mail címen. 
A nevezéseket nem igazoljuk vissza. A nevezettek listája 

megtekinthető a sakkszszbm.unsoft.hu honlapon. 
 

mailto:sakkszszbm@gmail.com


 
 

Helyszíni nevezés esetén 1500 Ft pótdíjat kell fizetni! 

 

Nem fizetnek nevezési díjat a GM, IM címviselők, valamint a 2400 

feletti játékosok. 

A nevezési díj magában foglalja az autóbuszjáratokra szóló 
kedvezményes jegyeket. Sóstógyógyfürdő strandjaira és az 
Állatparkba a versenyzők kedvezményes jegyet vásárolhatnak. 

 

Egyéb, általános tudnivalók: 

– Díj csak egy jogcímen kapható. A pénzdíjak adókötelesek és 

megosztásra nem kerülnek. K i fizetésük feltétele az adókártya és a 

TAJ igazolvány bemutatása! 

– Óvási díj 10.000 Ft, mely jogos óvás esetén visszafizetésre kerül. 

– A rendező a versenykiírás megváltoztatásának a jogát 

fenntartja. 

 

„A” csoport: 

 
Résztvevők: érvényes versenyengedély birtokában bárki. 

 

Díjazás: díjalap 336.000 Ft, mely legalább 50 fő esetén érvényes. 
 

1. helyezés: 80.000 Ft 6. helyezés: 21.000 Ft 
2. helyezés: 60.000 Ft 7. helyezés: 18.000 Ft 
3. helyezés: 40.000 Ft 8. helyezés: 15.000 Ft 
4. helyezés: 30.000 Ft 9. helyezés: 12.000 Ft 
5. helyezés: 25.000 Ft 10. helyezés: 10.000 Ft 

 
Különdíjak: 5.000 Ft (kategóriánként legalább 5 fő esetén) 

– legjobb FIDE értékszámmal nem rendelkező, 

– legjobb ifjúsági (1997. január 1. után született), 

– legjobb hölgy versenyző, 

– legjobb senior (1955. december 31. előtt született), 

– legjobb Sz-Sz-B megyei versenyző. 
 

Nevezési díj: 

FIDE értékszám nélkül: 7.000 Ft, 

FIDE értékszámmal: -2000 6.000 Ft, 

2001-2200 5.000 Ft, 

2201-2400 4.000 Ft. 

Program: június 30-án és július 2-án két, a verseny többi napján egy 

forduló. 

 

Játékidő: 90 perc (1 h 30 min) versenyzőnként 40 lépésre, majd 

további 30 perc játékosonként az összes lépésre, mindkét 

játékszakaszban megtett lépésenként 30 másodperc fix többletidővel. A 

játszma jegyzése végig kötelező, döntetlent kizárólag a FIDE 

Sakkjáték Szabályzat 5.2 (d) és (e) esetében lehet igényelni. 

 



 
 

„B” csoport: 

 

Résztvevők: FIDE 2000 alatt, illetve FIDE értékszámmal nem rendelkezők. 

Díjazás: díjalap 200.000 Ft, amely legalább 60 fő esetén érvényes. 
 

1. helyezés: 40.000 Ft 5. helyezés: 18.000 Ft 
2. helyezés: 30.000 Ft 6. helyezés: 16.000 Ft 
3. helyezés: 25.000 Ft 7. helyezés: 14.000 Ft 
4. helyezés: 20.000 Ft 8. helyezés: 12.000 Ft 

 
Különdíjak: 5.000 Ft (kategóriánként legalább 5 fő esetén) 

– legjobb FIDE értékszámmal nem rendelkező, 

– legjobb ifjúsági (1997. január 1. után született), 

– legjobb hölgy versenyző, 

– legjobb senior (1955. december 31. előtt született), 

– legjobb Sz-Sz-B megyei versenyző. 

Nevezési díj: 

– 1800-2000: 4.000 Ft, 

– 1800 alatt:  4.500 Ft, 

– FIDE értékszám nélkül: 5.000 Ft. 

Program: ugyanaz mint az „A” csoporté. 
Játékidő: ugyanaz mint az „A” csoporté. 
 

„C” csoport: 

 

Résztvevők: FIDE 1600 alatt, illetve FIDE értékszámmal nem rendelkezők. 

Díjazás: díjalap 22.000 Ft, amely legalább 20 fő indulása esetén érvényes. 

1. helyezett: 10.000 Ft, kupa, érem, oklevél, 

2. helyezett: 7.000 Ft, érem, oklevél, tárgyjutalom, 
3. helyezett: 5.000 Ft, érem, oklevél, tárgyjutalom. 

Különdíjak (kupa, érem, sakkirodalom): 

– legjobb leány, 

– legjobb 12 év alatti (2003. január 1. után született), 

– legjobb 14 év alatti (2001. január 1. után született). 

Nevezési díj: egységesen 3.500 Ft/fő.  
Program: az első és utolsó játéknapon 1 forduló, a többi játéknapon 2-2 

forduló. 

Játékidő: játékosonként 1-1 óra, lépésenként 5 másodperc bónuszidő. A 
játszmát az utolsó 5 percben nem kötelező írni. 
 

„D” csoport: 

Szabadidős jellegű verseny 
 
Résztvevők: Értékszámmal nem rendelkező 16 év alattiak (1999. január 1. 

után születettek). A versenyen való részvételhez versenyengedély nem 

szükséges. 

Díjazás: 

1. helyezett: kupa, érem, oklevél, tárgyjutalom, 

2. helyezett: érem, oklevél, tárgyjutalom, 

3. helyezett: érem, oklevél, tárgyjutalom. 

Különdíjak (oklevél, sakkirodalom): 

– legjobb leány, 

– legjobb 10 év alatti (2005. január 1. után született), 

– legjobb 12 év alatti (2003. január 1. után született). 
Nevezési díj: 2.500 Ft/fő. 

Program: az első játéknapon 1 forduló, a többi játéknapon 2-2 forduló. 
Játékidő: játékosonként 1-1 óra. A játszmát nem kötelező írni. 


