
Grand Casino-E-nett Infokommunikációs Kft 24 órás 

SAKK-SCHNELLVERSENY Debrecen,2022.09.03- 

2022.09.04 Hotel Nagyerdő Debrecen**** 

 

A verseny célja: 

A sportág népszerűsítése, a sakkbaráti kapcsolatok elmélyítése. a ****-os Hotel Debrecen népszerűsítése 

és turizmusának növelése. Lehetőséget teremteni teljesítőképességünk megismerésére. 24 órán 

keresztül 

folyamatosan sakkozni. A vírus miatti elszigeteltség után visszatérni az ÉLŐ sakkbarátsághoz. 

A verseny főtámogatói: E-nett Infokommunikációs Kft www.e-nett.hu , Grand Casino Debrecen 

További szponzoraink: IKSNET Kft- HEXA Cafe Siófok www.hexacafe.hu , Sió Sakk SC, AVE 

Ásványvízgyártó Kft www.aveasvanyviz.hu 

A verseny helyszíne: Debrecen, Pallagi út 5. www.hotelnagyerdo.hu 

A verseny ideje: 2022. szeptember 03-04. (szombat 12:00 –vasárnap 12:00-ig) 

A verseny bírója: Bodnár Máté versenybíró 

A verseny résztvevői: Bárki indulhat (saját felelősségére) értékszámra való tekintet nélkül. 

18 év alattiak csak írásos szülői engedéllyel nevezhetnek! 

 

A verseny lebonyolítása: 

Kb. 110-120 fordulós körmérkőzés, 2 x 5 perc gondolkozási idővel, a FIDE schnell szabályai szerint. 

Az első kör, azaz 30 résztvevő esetén az első 29 forduló FIDE Blitz értékszámszerzésre be van 

jelentve, ez alatt az idő alatt FIDE versenybíró döntései és szabályai szerit zajlik a verseny. 

A verseny közben 3 hosszabb (kb 40 perces) szünetet tartunk 6 óránkénti bontásban. 

Helyezések megállapítása: több szerzett pont; egymás ellen szerzett több pont; TPR 

Díjazás, melyet a két főszponzor, Grand Casino és E-nett Infokommunikációs Kft 

támogatnak, 30 főnél garantált: 

www.e-nett.hu
www.hexacafe.hu
www.aveasvanyviz.hu
www.hotelnagyerdo.hu


I. hely: 70 000 Ft külön díjak 

II. hely: 50 000 Ft legjobb 18 év alatti játékos: serleg+ sakk-könyv 

III. hely: 35 000 Ft 1-3 helyezett 18 alatti: érem 

IV. hely: 22 000 Ft legjobb senior (55év feletti) serleg 

V. hely: 15 000Ft legjobb nöi versenyző serleg 

VI. hely: 8 000 Ft legjobb nem fődíjas 1700, 1900 alatti 6 000-6 000 Ft 

 

FIDE bejelentett verseny díjazása: 7000-5000-3000 Ft (ennek nevezési díja 3.500 Ft, 1x-i étkezéssel) 

Költségek: Nevezési díj 5.900 Ft/fő (hajdú-bihari lakcímmel 5.200 Ft), mely tartalmaz 3x étkezést a 

helyszínen 

(Babgulyás, tarhonyás hús gazdagon és tojásrántottás reggeli) A verseny ideje alatt az AVE ásványvizei 

díjmentesen fogyaszthatóak. A verseny rendezési és díjazási költségeit a rendezőség biztosítja. 

Nevezési határidő: 2022. 08.30. 18:30. Határidő utáni nevezéseket 1500 Ft pótdíj terhel. 

Regisztráció: 2022. 09.03. 11:40-ig!!!!!! Megnyitó: 2022. szeptember 03. 11:45 

Nevezéseket a következő címre kérjük küldeni: e-mail: atslaci@gmail.com 

Egyéb tudnivalók: A versenytermi zónában dohányozni és alkoholt fogyasztani tilos! A 

verseny helyszínén a verseny alatti italfogyasztás megoldott. 

 

A szervezők a változtatás jogát fenntartják! Kitartó 

készülést kívánunk minden sakkot szeretőnek! 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&amp;ik=fd43be33fe&amp;attid=0.6&amp;permmsgid=msg- 

f:1671466022515084392&amp;th=17323d7dde258c68&amp;view=att&amp;disp=safe 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&amp;ik=fd43be33fe&amp;attid=0.5&amp;permmsgid=msg- 

f:1671466022515084392&amp;th=17323d7dde258c68&amp;view=att&amp;disp=safe 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&amp;ik=fd43be33fe&amp;attid=0.3&amp;permmsgid=msg- 

f:1671466022515084392&amp;th=17323d7dde258c68&amp;view=att&amp;disp=safe 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&amp;ik=fd43be33fe&amp;attid=0.6&amp;permmsgid=msg
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&amp;ik=fd43be33fe&amp;attid=0.5&amp;permmsgid=msg
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&amp;ik=fd43be33fe&amp;attid=0.3&amp;permmsgid=msg


https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&amp;ik=fd43be33fe&amp;attid=0.1&amp;permmsgid=msg- 

f:1671466022515084392&amp;th=17323d7dde258c68&amp;view=att&amp;disp=safe 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&amp;ik=fd43be33fe&amp;attid=0.1&amp;permmsgid=msg

