I. dr. Horváth Lajos Nemzetközi Emlékverseny
Szárcsa Hotel *** Székesfehérvár
-

Emlékverseny a Videoton sportorvosának és a város kiváló szemorvosának
valamint sokunk barátjának tiszteletére –

A verseny célja:

Értékszám szerzési és versenyzési valamint kikapcsolódási lehetőséget
biztosítani a sakkozók és hozzátartozóik részére.

A verseny helyszíne:

Szárcsa Hotel*** Székesfehérvár konferencia termei
8000. Székesfehérvár, Szárcsa utca 1.

A verseny időpontja:

2022. október 20-23. (csütörtök - vasárnap)

Fordulók rendje:

1. és 2. forduló: 2022. október 20-án 11:00 és 16:00
(Megnyitó 10:50, Regisztráció 9:50-től!)
3-4. forduló

október 21-én pénteken 9.00 és 15.00

5-6. forduló

október 22-én szombaton 9.00 és 15.00

Schnell verseny
7. forduló

október 22-én szombaton 19:30

október 23-án vasárnap 9.00

Verseny után közvetlenül eredményhirdetés!
Versenyforma:

7 fordulós svájci rendszer, Open, nincs ÉLŐ-korlátozás

Illetve Amatőr („Emlék”) csoport, ahol versenyengedély nélküliek is indulhatnak! Itt a játékidő
2x60 perc idő lejártáig „leesésig” és 7 fordulót rendezünk ugyanúgy!
Fordulók rendje az Emlék csoportban: 1-2 forduló október 20-án 11:00 és 13:00, 3-4 forduló
október 21-én 9:00 és 11:00, 5-6. forduló október 22-én 9:00 és 11:00, valamint a 7. forduló október
23-án 9:00-kor kezdődik!
Versenyszervező:
Verseny lebonyolítása:
Nevezési díj:

Jeszenszky József
1 óra 30 perc - 1 óra 30 perc + 30 mp lépésenként gondolkodási idő,
késés 1 óra
2100 ÉLŐ felettieknek 7000Ft, 2100 ÉLŐ alattiaknak 8000Ft
Amatőr „Emlék” csoport 5000Ft

Nevezési tudnivalók:

Nevezési határidő: 2022. október 18. kedd sporty207@gmail.com
címen. Az előzetesen nevezőket visszaigazoljuk. A versenyen csak
2022. évre érvényes versenyengedéllyel lehet részt venni (kivéve Emlék
csoport), külföldi játékos esetében pedig csak rendezett FRD esetén.

Díjazás:
Díjalap: 200.000Ft !!! (a díjak min. 50 résztvevő esetén garantáltak!)
1. 80.000 Ft, 2. 50.000 Ft, 3. 30.000 Ft, 4. 20.000 Ft, 5. 20.000Ft a legjobb nem díjazott
ifjúsági 1. helyezett és a legjobb nem díjazott fejér megyei és 60 év feletti versenyző,
valamint a legjobb nem díjazott nő/leány különdíjat kap. Előfeltétel, hogy egy kategóriában
legalább 3 versenyző induljon. A pénzdíjakat nem osztjuk meg. A díjak adó és
járulékkötelesek!
Amatőr „Emlék” csoportban (v.engedély nélküliek): 1-3. helyezett tárgyjutalom + oklevél
Holtversenyek eldöntése: 1. Javított Buchholz 2. Teljes Buchholz 3. Progresszív érték

Rendkívüli ajánlat:
Szárcsa Hotel***
Székesfehérvár

Ellátás: félpanzió, bőséges svédasztalos
reggelivel és svédasztalos vacsorával
Elhelyezés / ár:
Szobatípus félpanzióval, wellness használattal

2 fő/3 é j

Classic franciaágyas

94.000 Ft

Classic 1+1 ágyas

94.000 Ft

Superior franciaágyas

100.000 Ft

Superior 1 +1 ágyas

100.000 Ft

Elnöki lakosztály

111.000 Ft

2 légtérű családi szoba

116.000 Ft

Galériás szoba

116.000 Ft

DeIuxe szoba

150.000 Ft

1fó/3éj

63.000 Ft

67.200 Ft

Felnőtt pótágy /classic szobában nincs rá lehetőség/

33.000 Ft

Gyerek ár 10 éves korig

ingyenes

Gyerek ár 10—18 évesig

22.500 Ft

A kedvezményes foglalás minimum 3 éjszakára vonatkozik, kevesebb éjszaka időeltöltésnél az
őszi árak az irányadóak. A szobatípusokról az alábbi linken, a szobák nevére kattintva tudnak
tájékozódni: https://szarcsa.nu/szobaarak-2022-2023
A szobák franciaággyal vagy különálló ágyakkal, fürdőszobával, tussal/káddal, hajszárítóval,
légkondicionálóval, minibárral, LCD televízióval, wifi és vezetékes internet kapcsolattal, szobai
széffel felszereltek.
Kisállat: kizárólag a Classic szobában helyezhető el, 5500Ft/éj áron.
Amennyiben ebédelni szeretnének, A’la carte étkezésre a szálloda éttermében van lehetőség.
Hotel fizetési mód:

készpénz, bankkártya, Széchenyi pihenőkártya (SZÉP kártya)

Csomaq tartalma:










Meglepetés édesség bekészítés
Büféreggeli hideg és meleg ételekkel, italokkal
Félpanziós vacsora (svédasztalos vacsora, vagy háromfogásos vacsora félpanziós
étlapról)
Az itt tartózkodàs alatt egyszeri délutàni (16.00-17.00 óràig) kàvé-kakaó (meleg
időben limonàdé)és sütemény az étteremben

Elhelyezés egyénileg berendezett szobákban (sikképernyős TV, széf, telefon, hőtő)
Vízforraló, kávé, tea bekészítés a szobában
Fürdőköntös, (gyermek köntösök is), wellness törülköző bekészítése a szobában
Wellness részleg használata: https://szarcsa.nu/wellness-szallovendegeinknek









Gyerekjátszó használata 9.00-21.00 óra között
Játékszoba használata 9.00-21. óra között (léghoki, ping-pong, darts, csocsó)
Díjmentes WIFI használat a szálloda egész területén
Ingyenes parkoló használat
Ingyenes kerékpár használat 10.00-20.30 között (gyerekkerékpárok is rendelkezésre állnak
korlátozott számban)
X-box szoba használat 9.00-21.00-ig
Szombaton és vasárnap 12.00-15.00 között kézmőves foglalkozás az étteremben gyerekeknek

Előleg fizetése szükséges a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül. A foglaláshoz 40.000
Ft/Szoba előleget kérünk.

Lemondási feltétel:
Az érkezés napja előtti 7. napig ingyenesen lemondható. Az előleg összegét 1.500 Ft-os
adminisztrációs díj levonása után visszafizetjük, vagy kérésre díjmentesen egy másik foglalásra
áthelyezzük, amely felhasználható az eredeti foglalás időpontjától számított 6. hónap végéig.
Az érkezés előtti 7.-3. nap közötti lemondás esetén a befizetett összeg felhasználható egy
későbbi foglaláshoz, az eredeti foglalás időpontjától számított 6. hónap végéig.
Amennyiben az érkezés előtti 3. napig nem történik meg a módosítás, vagy a vendég nem
érkezik meg,úgy az előleget nem áll módunkban visszafizetni.

Képeket a verseny helyszínéről, a wellnessről, az étteremről, a szobákról, a Szárcsa Hotelről
az alábbi weboldalon találnak: https://szarcsa.hu/galeria

A szobákat a verseny napján 14:00-kor lehet elfoglalni (vannak olyan szobák, amiket előbb is,
amennyiben nem utazó szoba) utolsó napján pedig 11:00-ig kell elhagyni.
A versenykiírásban a változtatás jogát fenntartjuk.

A versenyre mindenkit szeretettel várunk!
Nevezés, információ:

Jeszenszky József 06 30 640 3361 sporty207@gmail.com

