
 
 

                                       
 

 

 

V. OZSVÁTH ANDRÁS RAPID SAKK          

EMLÉKVERSENY, A BELVÁROSBAN 

 
 

A Belvárosi Polgári Szalon és a Sirály Életmód SE 2021. év november hó 20-án, 

szombaton, 9,30 órai kezdettel rendezi meg Ozsváth András, az ismert mesteredző, 

szakíró és lapszerkesztő emlékére kiírt, V. rapid sakkversenyét, 1051 Budapest V. 

Arany János utca 10. sz. alatt, az Aranytíz Kultúrház földszinti lovagtermében. 

 

A verseny lebonyolítása: a résztvevők számától függően, 9-11 fordulós svájci rendszer, 

2x12perc + 3 mp bónuszidővel, a FIDE rapid játék szabályai szerint.  

A verseny FIDE rapid ÉLŐ értékszám szerzésére jogosít a verseny a FIDE-nél 

bejelentésre került. 

 

Részvételi díj: 2500.- Ft. 

   Jelentkezési határidő: 2021. november 19-én 18,00 óra. 

   Email formában: siralysakk2010@gmail.com,  telefonon a 20-9747-447-es telefonon. 

   Főbíró: Gyömbér Tamás nemzetközi versenybíró, versenyigazgató: Juhász Béla 

szakosztályvezető 

 

Díjazás: az első három helyezett érem és oklevél, az első öt helyezett pénzdíjazásban 

részesül. Az első helyezett elnyeri a vándorserleg másolatát. A vándorserleg három 

versenygyőzelem esetén véglegesen a győztes birtokába kerül. 

A befolyt részvételi díjak 85 %-a az első öt helyezett részére kifizetésre kerül, a konkrét 

összeg technikai okok miatt a második forduló előtt kerül kihirdetésre. A díjak adókötelesek 

és nem kerülnek megosztásra. Díjátvétel csak a verseny helyszínén lehetséges. 

Holtversenyek eldöntése: 1. egymás elleni 2. Buchholz Cut 1 3. Buchholz 4. több sötét 

parti 5. több győzelem 

A versenyzőknek számlaigényüket a verseny előtt kell jelezniük. A számla elektronikus 

formában az egyesület részére e-mail formában kerül megküldésre. 

 

A járványhelyzettől függően az érvényes biztonsági előírásokat a rendezőség betartja 

és betartatja. Ha szükséges, biztosítja a védőmaszkot, a résztvevők számára a 

kézfertőtlenítés lehetőségét minden forduló előtt és után, illetve a díjátvétel előtt is!! 

 

A teremben max. 60 fő részére tudja a rendezőség biztosítani a megfelelő távolságtartást, 

ezért kérjük a jelenlevőket, hogy a korai nevezéssel időben biztosítsák helyüket a versenyre. 

A chess-resultson a fordulók eredményei és a végeredmény megjelentetésre kerül. 

 

Minden nevezőt szeretettel vár a rendezőség! 

 

   Budapest, 2021. szeptember 1. 

 

 

 

Belvárosi Polgári Szalon                                           Sirály Életmód SE 
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