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V. REGIO Játék Rákospalota Kupa gyermek sakkverseny és kísérők versenye 

Időpont: 2016. április 10, vasárnap 10.00 óra. A regisztráció 9.00-tól – 9.45-ig lehetséges. Megnyitó: 9.45. Megnyitja 
László Tamás országgyűlési képviselő 

Helyszín: Hubay Jenő Művészetoktatási Intézmény 1153 Budapest, Bocskai u. 70-78. 

Megközelítés: Újpest Központtól 25, 104, 196, 196A, a Bosnyák térről 124, 125, a Mexikói úttól 

pedig a 5, 25-ös járatokkal. Gépkocsival az M3-as felől. Ingyenes parkolási lehetőség. 

Rendezők: XV. kerületi Önkormányzat, valamint az Észak-Pesti K.K.Sz. Egyesület  Palota Sakk szakosztálya 

Versenyigazgató: Mihály Zoltán szakosztályvezető. 

Fővédnök: Hajdu László polgármester, dr. Pintér Gábor alpolgármester 

A verseny célja: Versenylehetőséget biztosítani a sakkot szerető gyermekek, versenyzők részére. A sakksportág 
népszerűsítése, a XV. kerületi sakkélet jó hírének öregbítése, valamint a sportbaráti kapcsolatok ápolása, tovább 
építése. 

Korcsoportok: 

„A” – 2009. január 1. után születettek 

„B” – 2007-2008-ban születettek 

„C” – 2005-2006-ben születettek 

„D” – 2003-2004-ben születettek 

„K” – 2002 előtt született általános – és középfokú tanintézetek diákjai, valamint kísérők versenye 

A lebonyolítás rendszere: 

7 fordulós svájci rendszerben, a FIDE rapid szabályok szerint 2 x15 perces gondolkodási idővel 

A verseny menetrendje: Regisztráció: 9.00-9.45.-ig, 1. forduló kezdete: 10.10 

Eredményhirdetés: 14.30 

Díjazás: A kategória 1-3. helyezettjei kupa, érem és oklevél, 1-6. helyezettjei érem és oklevél valamint minden helyezett 
tárgy díjazásban részesül. Különdíjat kap a legjobb pontszerző óvodás korú versenyző és csoportonként a legjobb 
leányversenyző. /1 versenyző max. 1 díjat kap./ 

/minden résztvevőnek meglepetés díjazás!/ 

Nevezési díj: előzetesen nevezés esetén 1200 Ft. Helyszíni nevezés esetén+300Ft. 

Kedvezmények: A Palota Sakk sportolói és a XV. kerületiek kedvezményes nevezést fizetnek, ez 1000 Ft. 

Nevezési határidő: április 06. A határidő után nevezőket csak korlátozott számban tudjuk fogadni, a maximális létszám 
eléréséig. A nevezéseket folyamatosan fogadjuk e-mailben vagy telefonon a lent megadott elérhetőségeken. A 
nevezőket sorszámmal igazoljuk vissza. Az e-mail-be kérjük, írják bele a gyermek nevét és születési idejét. 

Nevezés és információ, valamint a sakkszakosztállyal kapcsolatos kérdésekben forduljon a versenyigazgatóhoz: 

Mihály Zoltán: mihalyzoltan@t-online.hu   mobil: 06-20/985-7162 
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