
X. Rákosmente Open 

A verseny célja: Értékszám-szerzési lehetőség biztosítása 2200 FIDE értékszám alatti 
sakkozók számára, sportbaráti kapcsolatok építése. 

A verseny helyszíne: Podmaniczky Rendezvénykastély 

 1173 Budapest, Pesti út 115. 

 Honlap: www.kastelyrendezvenyhaz.hu 

 (Rákoskeresztúron, Szent Kereszt tér buszmegálló közelében, Örs Vezér 
terétől a 97E, ill. 169E, Kőbánya-Kispesttől a 202E, Kőbányáról a 162, 
Rákospalotáról a 46, Pestszentlőrincről pedig a 98 jelzésű busszal érhető el.) 

A verseny időpontja: 2014. május 30. – június 1.  

Fordulók rendje: 2014. május 30. pénteken 17-20 óra között, 31. szombaton 9–12, 12.30–
15.30, 16-19 óra között és június 1. vasárnap 9–12, 12.30–15.30 között. 

Versenyforma: 6 fordulós gyorsított svájci rendszer. Párosító program: Swiss Manager 10. 

Versenybíró:  Nádasi Balázs, Gergácz Dániel, Balla Attila   

Időbeosztás: Összesen 3 óra, 2x90 perc a FIDE Quickplay Finish szabályai szerint. 
Várakozási idő 1 óra. 

Nevezési díj: 2000-2199 FIDE értékszám között: 2500 Ft  
 2000 FIDE értékszám alatt: 3000 Ft 
 FIDE értékszám nélkül: 3500 Ft 

18 év alattiak, nyugdíjasok és XVII. kerületi csapatok játékosai 10% 
kedvezményben részesülnek előzetes nevezés esetén. 

Nevezési tudnivalók: Határidő: 2014. május 28. szerda. Helyszíni nevezést csak a terem 
befogadóképességének függvényében tudunk elfogadni. Az előzetesen 
nevezőket visszaigazoljuk. A versenyen csak 2014-ik évre érvényes 
versenyengedéllyel lehet részt venni. 

Díjazás:  I-III. helyezetteknek érem, továbbá a nevezési díjbevétel 30%-a kerül bruttó 
összegben kiosztásra, valamint a győztes további 10 000 Ft 
pénzdíjazásban részesül Michael Yip felajánlásából. A kifizetés a NAV-nak 
leadandó adatok megadása után történik. Holtversenyes helyezések 
eldöntése: Buchholz számítás, progresszív érték, egymás elleni eredmény. 

Egyéb tudnivalók: Az első és az utolsó forduló kivételével lehetőség van egy alkalommal a 
párosítást megelőzően fél pontos erőnyerést igényelni. Holtversenyes 
helyezések eldöntésekor a párosító program által az ilyen erőnyerősekre 
adott Buchholz pontszám felezésre kerül. Amelyik játékos előzetes 
tájékoztatás nélkül nem érkezik meg egy fordulóra, a továbbiakból törlésre 
kerül. A másnap reggeli párosítás és a verseny aktuális állása megtalálható 
lesz a racsakk.tk és a sarkanydse.hu weboldalakon.  

Nevezés: Balla Attila,  (20) 260-75-03, rac.sakk@gmail.com 

Támogató: Michael Yip, Budapest Chess News, budapestchessnews.com 

Minden indulónak eredményes versenyzést kíván a Rákosligeti Atlétikai Club és a Sárkány Diáksport 
Egyesület sakk szakosztálya! 
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