
 

Kispest Nagydíja 

A Barcza Gedeon Sport Club által rendezett 2013. évi Gó Kispest 

Nagydíjhoz kapcsolódó rapid verseny  

- Visegrádi Országok Szellemi Sport Találkozója - 

A verseny időpontja: 2013. szeptember 7. szombat 10.00 órától kb. 14.20-ig. 

A verseny helyszíne: Bolyai Általános Iskola, 1195 Budapest, Árpád u. 14. 

A verseny célja: Versenyzési lehetőséget biztosítani az érdeklődő sakkozóknak, akik a verseny szüneteiben 

megismerkedhetnek testvérsportágunkkal, a gó sportággal. Lehetőséget biztosítani sportbarátság ápolására, 

kialakítására. Lehetőséget biztosítani FIDE rapid értékszám szerzésére és módosítására. A Kispest Nagydíja 

kupa odaítélése a FIDE csoport győztesének. 

Rendező: A Barcza Gedeon SC sakk és gószakosztálya 

Versenyigazgató: Ádám György, versenybíró, a Magyar Sakkszövetség ifjúsági bizottságának tagja 
Lebonyolítás: A verseny 7 fordulós svájci rendszerben a FIDE rapid szabályai szerint kerül lebonyolításra 
2x15 perc játékidővel. A FIDE csoport FIDE rapid értékszám szerzésére és módosítására ad lehetőséget. Az 
amatőr csoportba bárki, gyerekek és felnőttek egyaránt benevezhetnek. Megfelelő létszám esetén a mezőnyt 
csoportokra bontjuk, és az amatőr gyerekek csoportja HURRÁ elszámolásra kerül. 
Helyezések eldöntése: 1. Szerzett pontok 2. Buchholz számítás (WP) 3. Berger-Sonneborn számítás (SB) 4. 
Progresszív számítás (PS), ha ezek nem döntenek, holtversenyt hirdetünk. 

Díjazás: A FIDE csoport 1-3. helyezettjei garantált 12 000-8 000-5 000 Ft pénzdíjban részesülnek, amelyek 

a nevezők létszámának függvényében emelkedhetnek, a végleges összegeket a 3. fordulót követően 

hirdetjük ki. Különdíjat kap kategóriánként a legjobb 2 fő. Egy-egy kategóriába kb. 15 versenyzőt sorolunk 

az értékszámok alapján. Kategóriánként minden megkezdett 10 főre legalább 1 díjat kiadunk. A kategória 

beosztásokat és a pénzjutalmak összegét a versenybíróság a harmadik forduló előtt ismerteti. Pénzdíjak 

átvételére csak személyesen az eredményhirdetésen, aláírás ellenében van lehetőség. 

Az amatőr csoport győztese(i) kupát, 1-3. helyezettje(i) érmet kapnak. Ha kialakul 12 év feletti 

résztvevőkből álló csoport, ott az 1-6. helyezett tárgyjutalomban részesül. A 12 év alatti résztvevők garantált 

tárgyjutalmat kapnak. Megfelelő létszám esetén női különdíjakat is kiosztunk. 

Nevezés: 2013. szeptember 5-ig e-mailben, vagy a következő címen: Barcza Gedeon SC 1106 Budapest, 
Hárslevelű u. 12. e-mail: adamgy@kispest.hu. A helyszínen csak korlátozott létszámban lehet nevezni a 
terem befogadóképességéig. 
Nevezés díj: 
A FIDE csoportban 1500 Ft, az amatőr csoportban 500 Ft. 
Budapest kártyával rendelkezők ebből 20% kedvezményre jogosultak. 
A FIDE csoportban lehetőség van 500 Ft-os nevezési díjat fizetni, ebben az esetben a 
versenyző lemond a pénzdíjak megnyerésének lehetőségéről. A rendezett tagdíjú 
Barcza-BEAC játékosok és a kispesti lakosok 1000 Ft nevezési díjat fizetnek. 
Az amatőr csoportban 200 Ft kedvezményre jogosultak, akik kőbányai vagy kispesti 
lakosok, Sakksuli tagok illetve a Barcza Gedeon SC és a BEAC tagjai. 
 

 

Határidőn túli nevezést 200 Ft felár mellett fogadunk el, és a kedvezményeket nem lehet érvényesíteni. 

A sakkprogram menetrendje: 2013. szeptember 7. szombat 

09:00 – 09:45 Helyszíni regisztráció 

09:45 – 10:00 Megnyitó, párosítás, szabályismertetés 

10:00 – 13:45 1-7. forduló 

14:00 – 14:20 Eredményhirdetés, díjkiosztás 

További információ:  Ádám György — 06-20-4117649; e-mail: adamgy@kispest.hu 
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