
VII. REGIO Játék Rákospalota Kupa és FIDE RAPID értékszám szerző verseny 

Időpont: 2017. április 7. szombat, 10.00 óra. A regisztráció 9.00-tól – 9.30-ig lehetséges. Megnyitó: 

9.45. Megnyitja László Tamás országgyűlési képviselő. Fővédnök: Hajdu László  polgármester 

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. 

Rendező: az Észak-Pesti K.K.Sz. Egyesület  Palota Sakk szakosztálya 

Nevezési díj: előnevezés esetén 1400.-Ft, XV. kerületieknek és a Palota Sakkszakosztály tagjainak 1200.-Ft 

Versenyigazgató: Mihály Zoltán szakosztályvezető, főbíró Deli Kristóf országos versenybíró 

A verseny célja: Lehetőséget biztosítani a sakkot szerető gyermekek és versenyzők részére. A sakksportág 

népszerűsítése, a XV. kerületi sakkélet jó hírének öregbítése. RAPID értékszám szerzési lehetőség. 

Korcsoportok a gyermekversenyen   „A” – 20011. január 1. után születettek   

„B” – 2009-2010-ban születettek 

„C” – 2007-2008-ben születettek 

„D” – 2005-2006-ben születettek 

Díjazás: A kategória 1-3. helyezettjei kupa, érem és oklevél, 4-6. 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 1 díjat kap./    

minden résztvevőnek meglepetés díjazás! 

A RAPID és a gyermek verseny is nyílt, 7 fordulós svájci, 2 x 15 perc játék idővel!  Nevezési díj 

egységesen 1500.-Ft  Figyelem: a nevezéshez 2018 évi versenyengedély szükséges! Az előnevezőket 

visszaigazoljuk! Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, a helyszínen korlátozott a versenybe kerülés 

lehetősége.    

A díjazás az alábbi: 

az abszolút győztes kupa és érem, a 2-3. érem és tárgyjutalom  

a legjobb 14 év alatti fiú és leány kupa és érem, a 2-3. érem és tárgyjutalom 

a legjobb 18 év alatti fiú és leány kupa és érem, a 2-3 érem és tárgyjutalom 

a legjobb 60 év feletti kupa és érem, a 2-3 érem és tárgyjutalom 

a legjobb értékszám nélküli kupa és érem, a 2-3 érem és tárgyjutalomban részesül 

a legjobb hölgy versenyző kupa és érem, a 2-3 érem és tárgyjutalomban részesül. 

Minden 12 év alatti versenyzőnek meglepetés ajándék! 

Nevezési határidő: április 04. A határidő után nevezőket csak korlátozott számban tudjuk fogadni. A 

nevezéseket folyamatosan e-mailben vagy telefonon várjuk: id.mihalyzoltan@gmail.com                

vagy:  mobil: 06-20/985-7162  elérhetőségeken. A nevezőket sorszámmal igazoljuk vissza. Az e-mail-be 

kérjük írják bele a nevező adatait, illetve azt, hogy melyik versenyen kíván indulni a nevező.  


