
Főtámogató:Főtámogató:Főtámogató:Főtámogató:    

Jászberény városJászberény városJászberény városJászberény város    
Humán Erőforrás BizottságaHumán Erőforrás BizottságaHumán Erőforrás BizottságaHumán Erőforrás Bizottsága    

Sakkversenyünket hetedik éve támogatják:Sakkversenyünket hetedik éve támogatják:Sakkversenyünket hetedik éve támogatják:Sakkversenyünket hetedik éve támogatják:    

„ Sakkozó Ifjúságért” Alapítvány, SzoSakkozó Ifjúságért” Alapítvány, SzoSakkozó Ifjúságért” Alapítvány, SzoSakkozó Ifjúságért” Alapítvány, Szollllnoknoknoknok    

Jászkürt DSEJászkürt DSEJászkürt DSEJászkürt DSE    

Molnár és Társa Kesztyűkötő és Molnár és Társa Kesztyűkötő és Molnár és Társa Kesztyűkötő és Molnár és Társa Kesztyűkötő és 

KereskKereskKereskKereskeeeedelmi Kft.delmi Kft.delmi Kft.delmi Kft.    

HHHH----ROM Kft.ROM Kft.ROM Kft.ROM Kft.    

Mentha Patika, JászjákóhalmaMentha Patika, JászjákóhalmaMentha Patika, JászjákóhalmaMentha Patika, Jászjákóhalma    

VIKU LakbeVIKU LakbeVIKU LakbeVIKU Lakberendezés és Ajándék ürendezés és Ajándék ürendezés és Ajándék ürendezés és Ajándék üzzzzletletletlet 

 

NNNNEMZETKÖZI RAPIDEMZETKÖZI RAPIDEMZETKÖZI RAPIDEMZETKÖZI RAPID    
SAKK CSAPATVERSENYSAKK CSAPATVERSENYSAKK CSAPATVERSENYSAKK CSAPATVERSENY 

2012. október 5. 

VVVVIIIII.I.I.I.    JJJJÁSZ ÁSZ ÁSZ ÁSZ KKKKUPAUPAUPAUPA 
NNNNEMZETKÖZI EGYÉNI EMZETKÖZI EGYÉNI EMZETKÖZI EGYÉNI EMZETKÖZI EGYÉNI     

GYERMEK SAKGYERMEK SAKGYERMEK SAKGYERMEK SAKKKKKVERSENYVERSENYVERSENYVERSENY 
2012. október 6. 



VVVVIIIII.I.I.I.    JÁSZJÁSZJÁSZJÁSZ    KKKKUUUUPAPAPAPA    
NEMZETKÖZINEMZETKÖZINEMZETKÖZINEMZETKÖZI    GYERMEKGYERMEKGYERMEKGYERMEK    SAKKVESAKKVESAKKVESAKKVERRRRSENYSENYSENYSENY    

A verseny fővédnöke:A verseny fővédnöke:A verseny fővédnöke:A verseny fővédnöke:    
Szatmári AntalnéSzatmári AntalnéSzatmári AntalnéSzatmári Antalné, Humán Erőforrás Bizottság Elnöke 

A verseny rendezője:A verseny rendezője:A verseny rendezője:A verseny rendezője:    
Nagyboldogasszony Kéttannyelvű  

Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, 

A verseny helye, ideje:A verseny helye, ideje:A verseny helye, ideje:A verseny helye, ideje:    
Jászberény, Lehel vezér tér 5. -  

2012. október 5-6. (péntek-szombat) 

Csapatverseny:Csapatverseny:Csapatverseny:Csapatverseny:    
- Október Október Október Október 5555----éééén, pénteken 16.00n, pénteken 16.00n, pénteken 16.00n, pénteken 16.00----tól rtól rtól rtól rapid csapatversenyre kapid csapatversenyre kapid csapatversenyre kapid csapatversenyre ke-e-e-e-

rül sor külföldi klubok és magyar csapatok részvételével rül sor külföldi klubok és magyar csapatok részvételével rül sor külföldi klubok és magyar csapatok részvételével rül sor külföldi klubok és magyar csapatok részvételével     
- AAAA 4 fős csapatok 1998. után született játékosokból állha 4 fős csapatok 1998. után született játékosokból állha 4 fős csapatok 1998. után született játékosokból állha 4 fős csapatok 1998. után született játékosokból állhattttnak, nak, nak, nak, 

de minimum két fő 2000 után született kell, hogy legyen. de minimum két fő 2000 után született kell, hogy legyen. de minimum két fő 2000 után született kell, hogy legyen. de minimum két fő 2000 után született kell, hogy legyen. 
Leány játékos szLeány játékos szLeány játékos szLeány játékos szeeeerepeltetése nem kötelező.repeltetése nem kötelező.repeltetése nem kötelező.repeltetése nem kötelező.    

- A csapatverseA csapatverseA csapatverseA csapatversenyre nevezési díj nincs.nyre nevezési díj nincs.nyre nevezési díj nincs.nyre nevezési díj nincs.    
- A csapatverseny résztvevői számára péntek éjszakára A csapatverseny résztvevői számára péntek éjszakára A csapatverseny résztvevői számára péntek éjszakára A csapatverseny résztvevői számára péntek éjszakára 

szállást tudunk biztosítani a jászberényi Tanítóképző Főiszállást tudunk biztosítani a jászberényi Tanítóképző Főiszállást tudunk biztosítani a jászberényi Tanítóképző Főiszállást tudunk biztosítani a jászberényi Tanítóképző Főis-s-s-s-
kola kollégikola kollégikola kollégikola kollégiuuuumában 2mában 2mában 2mában 2----3 ágyas szobákban mérsékelt áron.3 ágyas szobákban mérsékelt áron.3 ágyas szobákban mérsékelt áron.3 ágyas szobákban mérsékelt áron.    

    

Egyéni verseny:Egyéni verseny:Egyéni verseny:Egyéni verseny:    
- Október Október Október Október 6666----áááán, szombaton regisztráció 8.00n, szombaton regisztráció 8.00n, szombaton regisztráció 8.00n, szombaton regisztráció 8.00----9.009.009.009.00----ig.ig.ig.ig.    
- Megnyitó 9.Megnyitó 9.Megnyitó 9.Megnyitó 9.15151515    
- Az I. forduló kezdete 9.30 Az I. forduló kezdete 9.30 Az I. forduló kezdete 9.30 Az I. forduló kezdete 9.30 ---- eredményhirdetés: kb. 14.30 eredményhirdetés: kb. 14.30 eredményhirdetés: kb. 14.30 eredményhirdetés: kb. 14.30----korkorkorkor    
- Lebonyolítás: 7 fordulós sLebonyolítás: 7 fordulós sLebonyolítás: 7 fordulós sLebonyolítás: 7 fordulós svájci rendszerben, a játékidő 2vájci rendszerben, a játékidő 2vájci rendszerben, a játékidő 2vájci rendszerben, a játékidő 2×15 15 15 15 

perc, a rapid szabályok szerint.perc, a rapid szabályok szerint.perc, a rapid szabályok szerint.perc, a rapid szabályok szerint.    

Az egyéni verseny részvevői:Az egyéni verseny részvevői:Az egyéni verseny részvevői:Az egyéni verseny részvevői:    
 I.I.I.I.    korcsoportkorcsoportkorcsoportkorcsoport    (200(200(200(2004444....    01.01.01.01.    01. után szül.)01. után szül.)01. után szül.)01. után szül.)    
 II.II.II.II.    korcsoporkorcsoporkorcsoporkorcsoportttt    (200(200(200(2002222....    01.01.01.01.    01. után szül.)01. után szül.)01. után szül.)01. után szül.)    
 IIIIIIIIIIII        korcskorcskorcskorcsooooportportportport    ((((2000200020002000....    01.01.01.01.    01. után szül.)01. után szül.)01. után szül.)01. után szül.)    
 IV.IV.IV.IV.    korcsopkorcsopkorcsopkorcsoportortortort    (199(199(199(1998888....    01.01.01.01.    01. után szül.)01. után szül.)01. után szül.)01. után szül.)    

Díjazás:Díjazás:Díjazás:Díjazás:    
Korcsoportonként az IKorcsoportonként az IKorcsoportonként az IKorcsoportonként az I----III. helyezett érem, oklevél, serleg és éIII. helyezett érem, oklevél, serleg és éIII. helyezett érem, oklevél, serleg és éIII. helyezett érem, oklevél, serleg és ér-r-r-r-

tékes tárgyjtékes tárgyjtékes tárgyjtékes tárgyjuuuutalomban részesül. Díjalap: 120.000 Ft.talomban részesül. Díjalap: 120.000 Ft.talomban részesül. Díjalap: 120.000 Ft.talomban részesül. Díjalap: 120.000 Ft.    

Információ, neveInformáció, neveInformáció, neveInformáció, nevezés: zés: zés: zés: Sinka IstvánSinka IstvánSinka IstvánSinka István, Telefon: +36(30)-749-63-49 

E-mail: istvansinka@pr.hu 

Nevezési díj előzetes nevezés esetén: 1000,Nevezési díj előzetes nevezés esetén: 1000,Nevezési díj előzetes nevezés esetén: 1000,Nevezési díj előzetes nevezés esetén: 1000,----Ft./ fő, helyszíni nFt./ fő, helyszíni nFt./ fő, helyszíni nFt./ fő, helyszíni ne-e-e-e-
vezést csak korlátozott számban tudunk fogadni: 1.500,vezést csak korlátozott számban tudunk fogadni: 1.500,vezést csak korlátozott számban tudunk fogadni: 1.500,vezést csak korlátozott számban tudunk fogadni: 1.500,----Ft./ főFt./ főFt./ főFt./ fő    

Meghívott külfMeghívott külfMeghívott külfMeghívott külföldi vendégeink nevezési díjat nem fizetnek, teljes öldi vendégeink nevezési díjat nem fizetnek, teljes öldi vendégeink nevezési díjat nem fizetnek, teljes öldi vendégeink nevezési díjat nem fizetnek, teljes 
ellellellelláááátással fogadják őket a szervezőktással fogadják őket a szervezőktással fogadják őket a szervezőktással fogadják őket a szervezők.... 


