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A 2013/14. évi Budapesti Gyermek Grand Prix sorozat 4. versenye 

 
A verseny célja: Lehetőség biztosítása a szabadidő kellemes eltöltésére baráti légkörben.  A sakkjáték 
népszerűsítése a Budapesten, különösen pedig Kőbányán, Kőbánya-Újhegyen a gyermekek körében.  
 
A verseny rendezői: A Budapesti Sakkszövetség felkérésére a Barcza Gedeon SC valamint a Budapest 
Főváros X. kerület Köbánya Önkormányzata. 
 
A verseny védnökei: Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere és Révész Máriusz, a BSSz elnöke, a 
Kőbányai Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke, országgyűlési képviselő 
 
Helyszín: Újhegyi Közösségi Ház. 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16. 
 
Időpont: 2014. január 11., szombat 10 óra. Helyszíni regisztráció 9 órától. Kovács Róbert polgármester 10 
órakor nyitja meg a versenyt. 
 
Nevezési díj: Előzetes nevezés esetén 1000 Ft, a verseny helyszínén 1200 Ft.  

 Kedvezmények: X. kerületi lakosoknak, Barcza-BEAC tagoknak, nagycsaládos vagy Budapest 
kártyával rendelkezőknek előzetes nevezés esetében egységesen 800 Ft a nevezési díj. 

 
Előzetes nevezés: 2014. január 9., csütörtök 20 óráig e-mailben az adamgy@kispest.hu címen. További 
információ: +36-204117649, Ádám György. 
 
Lebonyolítás: 7 fordulós sváci rendszer, 15-15 perc gondolkodási idő, a FIDE rapid szabályai szerint.  
 
Csoportok:  
A 2005 után született sakkozók, legfeljebb 500 „HURRÁ!” értékszámig 
B 2003-2005-ben született sakkozók legfeljebb 750 „HURRÁ!” értékszámig, illetve 2005 után született született 
sakkozók 501-750 „HURRÁ!” értékszám között 
C 2000-2002-ben született sakkozók 1000 „HURRÁ!” értékszámig, illetve 2002-után született sakkozók 751-1000 
„HURRÁ!” értékszám között 
D 2000 előtt született sakkozók, illetve 1999-után született született sakkozók 1000 „HURRÁ!” értékszám fölött 
K kísérőverseny (elegendő számú jelentkező esetén, 1900 élő pontos felső határral) 
 
Díjazás: A csoportgyőzteseknek érem, kupa és oklevél. Az A és B csoport minden résztvevője ajándékot 
választhat, a többi csoportból a legjobbakat tárgyjutalommal jutalmazzuk.  
 
A csoportbeosztás és a lebonyolítás biztosítja, hogy a versenyen a kezdő sakkozók minden 
mérkőzésen a győzelem esélyével játszhatnak, hiszen csak hozzájuk hasonlóan kezdőkkel, és 
fordulónként velük egyformán álló ellenféllel találkozhatnak! Nyugodtan nevezhet tehát 
mindenki! 
 
A versenykiírástól való eltérés jogát a szervezők fenntartják. 
 
Budapest, 2013. december 27. 


