
Rákospalota Kupa  

Gyermek, Ifjúsági és Kísérők Sakkversenye 
 
 

Időpont: 2012. április 15-én, vasárnap 10.00 óra. A regisztráció 9.00 - 9.50-ig lehetséges. 

 

Helyszín: Hubay Jenő Alapfokú 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. A parkolás ingyenes. 

 

Rendezők: XV. kerületi Önkormányzat, valamint a REAC Sportegyesület Sakkszakosztálya. 

 

Fővédnök: Budapesti Sakkszövetség 

 

A verseny célja: Versenylehetőséget adni a kezdő játékosoknak, hogy megmérkőzzenek 

egymással, a sakksportág népszerűsítése, a XV. kerületi sakkélet fellendítése, valamint a 

sportbaráti kapcsolatok elmélyítése. 

 

Korcsoportok: 

„A” csoport: Amatőr, egyesületi igazolással nem rendelkező alsó tagozatos gyermekek. 

„B’ csoport: Amatőr, egyesületi igazolással nem rendelkező felső tagozatos gyermekek. 

„C” csoport: 10 év alatti igazolt versenyzők. (számos különdíj – lásd díjazás). 

„D” csoport: 16 év alatti igazolt versenyzők. (számos különdíj – lásd díjazás). 

„E” csoport: felnőtt játékosok, szülők, kísérők. 

 

A lebonyolítás rendszere: 

7 fordulós svájci rendszerben, a FIDE rapid szabályok szerint 2x15 perces időbeosztással. 

 

A verseny menetrendje: 

Regisztráció: 9.00-9.50.00-ig                  Megnyitó: 9.50-10.00  

1. forduló kezdete: 10.10                        Eredményhirdetés: 14.30 

 

Díjazás: A győztes kupa, az 1-3. helyezett érem, az 1-6. helyezett pedig oklevél és 

tárgydíjazásban részesül. Különdíjat kap a legjobb pontszerző óvodás korú versenyző, 

csoportonként a legjobb leányversenyző, az „A” és „C” csoportban a legjobb 8 év alatti versenyző, 

a „B” és „D” csoportban a legjobb 12 és 14 év alatti versenyző. 

 

Nevezési díj: 1.000 Ft. Helyszíni nevezés esetén + 200 Ft. 

Kedvezmények: A REAC sportolói kedvezményes nevezési díjat fizetnek. 

 

Nevezési határidő: április 13. A határidő után nevezőket csak korlátozott számban tudjuk 

fogadni, a maximális létszám eléréséig. A nevezéseket folyamatosan fogadjuk e-mail-ben vagy 

telefonon a lent megadott elérhetőségeken. Az e-mail-be kérjük írják bele a gyermek nevét és 

születési idejét. 

 

          Eredmények, további információk egyesületünk életéről: www.bagirasport.hu 
 

Nevezés és információ, valamint a sakkszakosztállyal kapcsolatos kérdések: 

Krizsány László: sakk.jatek@gmail.com 06/70 522-6777 (délelőttönként hívható) 

mailto:sakk.jatek@gmail.com

