
I. Pátyi Pincenapok Sakk 

Kupa 

Nemzetközi FIDE sakkverseny 2200 és 1600 élő alatti játékosok számára 
2016. június 17-19. 

A verseny célja:  FIDE értékszám szerzése, sakkbaráti kapcsolatok ápolása, lehetőség erős 

versenyen való részvételre az ifjúsági játékosaink számára, a sportág 

népszerűsítése. 

A verseny rendezője:  Pátyi SE Sakk Szakosztály  
 
A verseny helyszíne:       Páty, Művelődési Ház – 2071 Páty, Kossuth L. u. 77.  
 
A verseny időpontja:       2016. június 17-19. 
Versenyforma,  
program:  Svájci rendszer két csoportban, 6 forduló, aktuális FIDE szabályok szerint, 

számítógépes párosítással. (Swiss Manager)  

2200 élő alatti: 2 x 70 perc valamint lépésenként 30 mp.  

1600 élő alatti: 2 x 70 perc valamint lépésenként 30 mp.  

Kötelező regisztráció: 2016. június 17. péntek 15 órától 16:30-ig. 

 Megnyitó: 2016. június 17. 16:30  

 
Eredményhirdetés: 2016. június 19. 16:30   Várakozási idő 30 perc! 

 
Versenybíró:  CM Horváth Csaba, FIDE licence-szel rendelkező országos versenybíró  
 
Nevezési díj:  2200 alatti csoport: 2100 élő felett 3.500 forint, 1900 élő felett 4.000 forint, 

1700-1900 élő között 4.500, 1700 élő alatt 5.000 forint. 
 1600 alatti csoport:  1400-1600 élő között 4.000 Ft, 1400 élő alatt 5.000 Ft.                         

Nevezési tudnivalók:  Határidő – 2016. június 15. szerda Nevezéskor kérjük megadni az esetleges 
szállás és menüs étkezés igényt, a menü pontos megjelölésével! (lásd alul!) 
Ezután nevezők 1000 Ft –tal több nevezési díjat fizetnek. A versenyen 
érvényes versenyengedéllyel lehet részt venni, külföldi játékos esetében 
pedig csak rendezett Fide ID szám és FRD esetén. 

Nevezés: Gombócz Ferenc ferenc.gombocz@gmail.com  +36 70 4580037    
 
Díjazás:  U2200:  

1. hely: 30000 Ft  + kupa + érem + oklevél 

2. hely: 20000 Ft  +  érem + oklevél 

3. hely: 10000 Ft  +  érem + oklevél  

A legjobb, nem díjazott ifjúsági, női, és szenior versenyző különdíjat kap.  

A pénzdíjakat nem osztjuk meg, és azok min. 40 fő részvételénél garantáltak. 
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U1600:  
1. hely: Kupa + érem + oklevél + könyvjutalom 

2. hely: Érem + oklevél + könyvjutalom 

3. hely: Érem + oklevél + könyvjutalom 

Holtversenyes helyezések eldöntése: Buchholz, Berger, Progressziv. 
 

Egyéb tudnivalók:  A verseny állása, párosítása folyamatosan megtalálható lesz a  

www.chess-results.com oldalán.  

Óvás: az aktuális forduló befejezését követő 10 percen belül írásban a 

főbírónál, bruttó 5.000.-Ft óvási díj egyidejű befizetésével. Az óvás díját 

annak eredményessége esetén visszafizetjük. A verseny elején kijelölésre 

kerül 3 tagú zsűri.  

 Az előzetes nevezőknek is kötelező a helyszíni regisztráció 16:30-ig. 

Ellenkező esetben törlésre kerülnek a rajtlistáról, és nem lesznek párosítva.  

 

Utazás: Páty Budapesttől 25 km-re található. Budapest Széna-térről távolsági busszal 

30 perc alatt elérhető. A buszok félóránként indulnak. 

 

Szállás: Néhány szállás Pátyon, amit le lehet foglalni: 

2 db 2 fős szoba 10.000 Ft/szoba/éjszaka 
2 db 4 ágyas szoba 4 fő esetén 14.000 Ft/ 3 főre 12.000 Ft/éjszaka 

További szállás: a környező 5-8 km-re levő településeken található 

(Budakeszi, Biatorbágy, Zsámbék, Telki) 

 

Étkezés: 1. Paagh Étterem és panzió (http://www.paaghetterem.hu/) a verseny 

helyszínétől 5 perc sétára svédasztalos jelleggel 

szombat: babgulyás 1.000 Ft/adag 

vasárnap: rántott csirkemell 1.200 Ft/adag 

2.  Cukorborsó kertvendéglő 
(https://www.facebook.com/cukorborsovendeglo) a verseny helyszínétől 20 
perc sétára (igény esetén segítünk a szállításban) 
szombat: (1190 Ft / menü) 
A-menü:   B-menü:  
Gulyás leves  Hideg eperkrémleves 
Túrós csusza  Sertésszelet hentes módra 
3 dl Limonádé  3dl Limonádé 
 

vasárnap: (1190 Ft / menü) 

A-menü:   B-menü: 
Bolognai spagetti  Falusi tyúkhúsleves 
Fekete erdő desszert Bácskai rizseshús 
3dl Bodzás limonádé 3dl Epres limonádé 
 

A programváltozás jogát fenntartja a szervezőség! 
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