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A verseny helyszíne:

Lauder Javne Iskola
1122 Budapest, Budakeszi út 48.

Megközelíthetőség:

Tömegközlekedéssel a Széll Kálmán tér M2 metróállomástól a
22/22A/222 jelzésű autóbusszal 12 perc alatt Vízművek megállóig.

A verseny főszervezője:

Balla Attila. A verseny bírói a helyszínen kerülnek ismertetésre.

A verseny támogatói:

Mérő Katalin, Király Júlia, Mérő László.

Lebonyolítás:

7 fordulós svájci rendszer a hatályos FIDE rapid szabályok szerint.
A helyszíni regisztráció 9.00 és 9.45 között lehetséges.
Az eredményhirdetés várhatóan 16 óráig véget ér.

Időbeosztás:

15-15 perc lépésenként 5 másodperc bónuszidővel.

Nevezési díj:

1000 Ft. Nyugdíjasoknak, valamint 2001. január 1. után születetteknek
700 Ft.

Nevezési határidő:

2018. december 19. (csütörtök). A határidő utáni és a helyszíni nevezés
1000 Ft felár ellenében lehetséges. Minden előzetes nevezést
visszaigazolunk, és közzéteszünk a Chess-Results.com oldalon.

A verseny díjazása:

150 000 Forint (bruttó) garantált pénzdíj, valamint tárgyjutalmak.
I. díj: 25 000 Ft, II. díj: 15 000 Ft, III. díj: 10 000 Ft, IV. díj: 8000 Ft, V. díj:
7000 Ft.
A legjobb nem díjazott U18, U16, U14, U12, U10, valamint szenior
korosztályú, ill. női versenyző 7000 Ft pénzdíjban részesül.
A legjobb nem díjazott az alábbi értékszám kategóriákban: 1900-2099,
1700-1899, 1500-1699, 1300-1499 és 1001-1299, valamint a legjobb
értékszám nélküli egyaránt 6000 Ft pénzdíjban részesül.
Minden résztvevő csak egy pénzdíjat nyerhet, amelyek megosztásra
nem kerülnek. A pénzdíjak bruttó összegben értendőek, kifizetésükre
adóazonosító jel és TAJ-szám megadását követően van lehetőség.

Holtversenyek eldöntése:

1. Buchholz, 2. progresszív érték, 3. egymás elleni eredmény.

Egyéb tudnivalók:

Aki egy fordulón előzetes tájékoztatás nélkül nem jelenik meg, a további
fordulókban nem kerül párosításra.
A verseny nem kerül FIDE rapid értékszám feldolgozásra, tehát érvényes
versenyengedély sem szükséges a részvételhez. A párosítás a standard
értékszámok szerint történik.

Nevezés és információ:

Balla Attila balla.attila@mtk1888.hu +36 20 260 75 03
A változtatás joga fenntartva.

Minden indulónak eredményes versenyt és kellemes időtöltést kívánnak a szervezők!

Antal László
(1943-2008)
Antal László egyetemi tanár, az MTA doktora, az Akadémia Közgazdaságtudományi Bizottságának tagja,
nemzetközi hírű reformközgazdász az 1968-2008 közötti negyven év közéletének fontos szereplője volt.
Hatalmas műveltsége, a valóság tiszteletén és a teóriák empirikus megerősítésének igényén alapuló
tudományos munkássága negyedszázados államigazgatási tapasztalattal párosult.
1967-ben fejezte be a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemet. Tanulmányait követően a
Pénzügyminisztérium Közgazdasági Főosztályán kezdett dolgozni. A főosztály feladata akkor az 1968-as Új
Gazdasági Mechanizmus keretében megreformált tervgazdasági rendszer bevezetésének előkészítésétől
egészen az életbelépett új játékszabályok működésének hatáselemzéséig és „karbantartásáig” terjedt.
Vagyis nekik kellett javaslatokat tenniük a szükségesnek mutatkozó korrekciókra is. Az itt töltött évtizedben
alakult ki munkásságának az a jellegzetessége, ami aztán élete végéig jellemző volt rá, hogy egyszerre
igyekezett a gazdaságpolitikai formálásának aktív szereplője és tudományos érvényű elemzője lenni.
1977 és ’87 között a Pénzügykutatási Intézetben dolgozott, ahol a fiatalabb kutatókat nemcsak ösztökélte,
de ötleteivel és kritikai megjegyzéseivel is segítette. Az intézetben folytatott tudományos munkája mellett
továbbra is számos gazdaságpolitikai döntéselőkészítő bizottságban dolgozott. Erre az időre tehető számos
nagyhatású publikációja, közöttük az 1979-ben megjelent Fejlődés kitérővel, és a szocialista gazdasági
rendszer működését átfogóan bemutató 1985-ös könyve, a Gazdaságirányítási és pénzügyi rendszerünk a
reform útján, vagy Várhegyi Évával 1987-ben közösen írt könyve, a Tőkeáramlás Magyarországon. Ugyancsak
ebben az időszakban volt egyik meghatározó szerzője az akkori reform-értelmiség vitáiban formálódó, sok
száz oldalnyi háttéranyag felhasználásával írt Fordult és reform című, nagy visszhangot kiváltott
gazdaságpolitikai reformprogramnak is. Ez az az időszak, amikor rendszeresen tanít a Közgazdaságtudományi
Egyetemen, illetve az akkori időszak hivatalosan nem engedélyezett, alternatív tudást biztosító Repülő
Egyetemein is. Nyitott személyisége, mindenki felé megnyilvánuló segítőkészsége révén számos
tanítványával és kollégájával több évtizedes szakmai, baráti kapcsolatot is kialakított, a gazdaságpolitikai
kérdésekkel foglalkozó szakmai közélet megkerülhetetlen szereplője volt.
A rendszerváltást megelőző időszakban a Minisztertanács gazdaságpolitikai titkárságán volt előbb
kormányfőtanácsos, majd miniszterhelyettes. A rendszerváltás után kutatóként és tanácsadóként dolgozott,
ekkortól a rendszerváltás utáni gazdasági/gazdaságpolitikai változások megértése, az átalakuló gazdasági
rendszerhez leginkább megfelelő gazdaságpolitika és pénzügypolitika kidolgozásában való részvétel volt a
legfőbb ambíciója. Ebben az időszakban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a
Debreceni Egyetem PhD képzésén tanított. Tanácsadója volt a Magyar Külkereskedelmi Bank elnökeinek,
több pénzügyminiszternek és a Magyar Nemzeti Bank elnökének is. 2004-ben írta meg a Fenntartható-e a
fenntartható növekedés? c. könyvét, amiben a rendszerváltó országok gazdasági átalakulásának
tapasztalatait összegezte. E könyv alapján nyerte el az MTA doktora címet.
A sakkozás már diákkorában érdekelte. 14 éves korában döntetlent ért el egy szimultánon Papp Béla ellen.
A legendás edző felfigyelt rá, és elhívta az ASI-ba (Angyalföldi Sportiskola), amelynek színeiben mesterjelölti
minősítést szerzett, a csapattal pedig az NB I.-ig menetelt. 1959-ben a középiskolai csapatbajnokságot
holtversenyben megnyerte a Kölcsey Gimnázium csapata, amelynek ő is tagja volt. Az ASI-t feloszlatták. 1969
és 1977 között az MTK NB I-es játékosa volt. Később sokasodó szakmai elfoglaltságai miatt már főleg
szórakozásból játszott. Fia, Antal Gergely nagymester, és lánya, Antal Ágnes is kiváló sakkozó lett.

