
   

 

 

 

„SZÁLLJ VERSENYBE  

ÚJBUDA LEGFITTEBB 60 FELETTI BAJNOKA CÍMÉRT!” 

ELNEVEZÉSŰ RENDEZVÉNY HARMADIK ÁLLOMÁSA: 

NYÍLT SAKKVERSENY  

60 ÉV FELETTI ÚJBUDAI LAKOSOK SZÁMÁRA 

2017. november 09. csütörtök 

 1. A verseny célja: 

Sakkbarátság ápolása Újbudán, és Újbuda 60 feletti sakkbajnoki címének kiosztása.  

Összesítésben keressük Újbuda legfittebb 60 év feletti bajnokát! 

2. A verseny ideje és helyszíne: 

2017. november 09. csütörtök – Érem utcai csarnok – Érem u. 2. 

Regisztráció a helyszínen csak előzetes nevezés alapján:   14.00 – 14.30 

Verseny kezdete:           15.00 

Várható eredményhirdetés:          19.00 

3. A verseny rendezője: 

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 

Rendezvénnyel kapcsolatos kérdés esetén:  Madaras Ágnes 06 30 512 9658 

Regisztrációval kapcsolatos kérdés esetén:  Csernus Anna  06 70 658 3599 

 4. A verseny szakmai felügyelője és főbírója: 

Jakobetz András országos versenybíró és Grimm András versenybíró. 

  



   

 

 

5. Indulásra jogosultak: 

60 év feletti újbudai lakosok, akik igazolják magukat lakcímkártyájukkal. 

6. Lebonyolítás: 

Svájci rendszerben, vagy a résztvevők számától függően körmérkőzéses formában. Nincs 

korosztályonkénti lebonyolítás, mindenki egy rendszerben indul. A legjobb női versenyzőt 

külön is díjazzuk! (A versenyen nem szerezhető ranglistapont.) 

7. Játékidő: 

10-10 perc (a villámsakk szabályai szerint) 

8. Nevezés: 

A nevezés ingyenes.  

Nevezni egyrészt a Google űrlap kitöltésével, ami a sport.ujbuda.hu honlapon és a Facebook 

„Válassz Sportot Újbudán 60 felett!” elnevezésű eseményoldalon keresztül elérhető linken tud 

megtalálni, 

másrészt papír alapon (újságból kivágva, vagy szórólapon keresztül) nevezés a nevezési lap 

kitöltésével az Önkormányzat portáján kihelyezett dobozba dobva, vagy a Nyéki Imre 

uszodában kihelyezett dobozba dobva,  

harmadrészt elektronikusan a anna.maria.csernus@gmail.com e-mail címre leadva történhet. 

A nevezés határideje: 2017. október 30. hétfő 10.00 

HELYSZÍNI NEVEZÉS NINCS!  

9. Díjazás: 

Értékes tárgynyeremények az első három helyezettnek.  

Oklevél minden résztvevőnek. 

Összesített eredményt is nézünk, több sportágban való szereplés, nagyobb nyerési esélyt 

biztosít! Összesített fődíj egy wellness hétvége. 
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Összesített pontszámokat egy külön kiírásban olvashatók a honlapon. 

  

10. Helyezések eldöntése: 

1. Több szerzett pont 

2. Buchholz vagy Berger-Sonneborn számítás 

3. Progresszív-számítás 

 

11. Egyebek: 

Az itt nem szabályozott kérdésekben a szervezők a helyszínen döntenek. 

A szervezők és a versenybíróság fenntartja a jogot a változtatásra. 

 

 

Várunk minden sakkozni vágyót! 

 

Budapest, 2017. 10.09. 

 

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 

 


