
X. Babos László Sakk emlékverseny 
A 2013/14. évi Budapesti Gyermek Grand Prix sorozat 1. versenye 

A verseny célja: Megemlékezni Babos László sakkpedagógusról, a kerületi ifjúságai 

sakkoktatás kiemelkedő alakjáról; sportbaráti kapcsolatok elmélyítése, 

a sakkjáték népszerűsítése; felkészülési lehetőség biztosítása a 

diákolimpiára. A Budapesti Gyermek Grand Prix versenysorozaton 

való részvételi lehetőség biztosítása XVII. kerületi és környékbeli 

gyerekek számára. 

A verseny rendezői: Sárkány Diáksport Egyesület sakk szakosztálya 

 Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 

 XVII. kerületi Önkormányzat 

A verseny időpontja: 2013. október 5. szombat, 10 órától kb. 14,30-ig. 

A verseny helyszíne: Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 

(Budapest XVII. ker. Ferihegyi út 115., volt Laborcz iskola) 

Versenybírók: főbíró: Nádasi Balázs; Hegyi Norbert, Pető Kristóf 

A verseny résztvevői: Ifjúsági korú játékosok és kísérőik 

A verseny lebonyolítása: 7 fordulós svájci rendszer. 

Tempó: 2x15 perc órahasználattal, a FIDE rapid szabályai szerint. 

Csoportbesorolás: 1) 2006. 01. 01. után születettek (500 pont alattiak) 

 2) 2003-2005-ben születettek (750 pont alattiak) 

 3) 2000-2002-ben születettek (1000 pont alattiak) 

 4) 1999.12.31. előtt születettek (1001 pont felettiek) 

K) Kísérőverseny, 1900 pont felső határral, kizárólag a versenyen 

részt vevő gyerekek kísérői számára 

Elsősorban a születési év alapján történik a besorolás, másodsorban pedig a Magyar Rapid 

Értékszám alapján. A versenysorozaton lehetséges Magyar Rapid Értékszámot szerezni. 

Holtversenyek eldöntése: Buchholz-számítás, Berger-számítás, progresszív mezőnyérték. 

Díjazás: Az első helyezetteknek kupák, érmek, oklevelek, a nem díjazottaknak emléklap. 

Nevezés: Előzetes nevezés az sdse17@gmail.com e-mail címen illetve a 06-70-378-5328-os 

telefonszámon október 4. péntek 20,00 óráig. A nevezésnek tartalmaznia kell a 

játékos nevét, egyesülete vagy iskolája nevét, születési évét. 

Nevezési díj: XVII. kerületieknek előzetes nevezés esetén 800 forint, a többieknek 

1000 forintt, a verseny helyszínén 1200 forint. 

Összetett értékelés: A Budapesti Gyermek Grand Prix versenysorozatnak összetett 

értékeléséről lásd külön annak versenykiírását! 

Látogasson el a Sárkány DSE honlapjára is: www.sarkanydse.hu! A XVII. 

kerületben több iskolában tartunk foglalkozásokat, és Rákoshegyen felnőttedzések 

is vannak. Ezekről a lehetőségekről a honlapon tájékozódhat! 

MINDENKINEK JÓ VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG! 


