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E-Faktor Kupa, Rapid Open és U1600 

egynapos értékszámszerző rapid versenyek 

https://www.efaktorzrt.hu 

                                  Partnere a finanszírozásban, követeléskezelésben! 

 

A versenyek célja: Az versenyek a sakkbaráti kapcsolatok ápolásán túl 

élőpontszám módosítási lehetőséget is biztosítanak a résztvevőknek. 

A versenyek időpontjai: 2022. december 10. szombat 

A verseny helyszíne: a Testnevelési Egyetem K1 épülete (1123 Budapest, Alkotás utca 48.). 

A helyszín majdnem a Mom Kulturális Központtal szemben található, könnyű 

megközelíthetőséget biztosít, hogy a közvetlenül a 17-es és a 61-es villamosok Csörsz utcai 

megállójához közel található. 

A verseny rendezője: TFSE (Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete) 

A verseny támogatója: E-Faktor Zrt. / Dr. Bíró Levente 

Főszervező: Sármási Péter, a TFSE Szellemi sportok szakosztály vezetője 

Főbíró: CM Horváth Csaba (FA), FIDE versenybíró 

A verseny résztvevői: a versenyen csak olyan játékos indulhat, aki rendelkezik 2022. évre 

érvényes versenyengedéllyel vagy FRD-vel.  

 Open U1600 

A verseny lebonyolítása és 
helyszíne: 

7 fordulós svájci párosítási rendszerben, Swiss 

Manager program alapján, a FIDE érvényes szabályzata 

szerint. 

 

Játékidő: 10-10 perc játékosonként + 3 másodperc bónuszidő 
lépésenként a játszma végéig. 

Megengedett késési idő: 10 perc 

Holtversenyek eldöntése: 1. Buchholz 2. Sonneborn-Berger 3. Progresszív 

Versenyprogram: Regisztráció: december 10-én 9:00-9:45-ig 
1. forduló: december 10. 10:15 
 

Eredményhirdetés: Az utolsó forduló befejezését követően 15 perccel. 

Díjazás: 1. helyezett: 30.000 Ft 
2. helyezett: 25.000 Ft 
3. helyezett: 15.000 Ft 
4. helyezett: 10.000 Ft 
5. helyezett: 5.000 Ft 
Legjobb női játékos: 5.000 
Ft. 
A díjak összege legalább 40 
fő részvételénél garantált, 
ennél kevesebb játékosnál 
arányosan csökkentésre 
kerülnek. 
Minden résztvevő csak egy 

1.helyezett: kupa, érem, 
oklevél 
2. helyezett: érem, oklevél 
3. helyezett: érem, oklevél 
 
U14 1. helyezett: kupa, érem, 
oklevél 
U14 2. helyezett: érem, oklevél 
U14 3. helyezett: érem, oklevél 
 
U12 1. helyezett: kupa, érem, 
oklevél 
U12 2. helyezett: érem, oklevél 
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díjat vehet át, ezek 
megosztásra nem kerülnek. 
Amennyiben valaki több 
díjra is jogosult lenne, a 
kiosztásnál a díjak 
versenykiírásban szereplő 
sorrendje a meghatározó.  

U12 3. helyezett: érem, oklevél 
 
 
U10 1. helyezett: kupa, érem, 
oklevél 
U10 2. helyezett: érem, oklevél 
U10 3. helyezett: érem, oklevél 
 
 

 Nevezés: 2022. december 9. 21:00-ig Sármási Péter elérhetőségein (e-
mail: sakkpatt@gmail.com ; telefon: +36305770538) 

Nevezési díj: 3000 Ft., amely tartalmazza a verseny rendezésének 
költségeit. A versenyengedély és az FRD díjak kiváltása a 
játékosokat terheli.  
GM, IM, WGM és WIM címekkel rendelkező nevezők számára 
a részvétel díjtalan! 
A nevezési díj befizetése a regisztráció során történik, 
készpénzben. 

Óvás: Óvásra a következő forduló kezdetéig van lehetőség írásban, 
5000 forint együttes befizetésével. Amennyiben az óvás 
pozitívan kerül elbírálásra, az óvási díj összege visszaadásra 
kerül. Az ügyeket a megnyitón a főbíró által választott 3 fős 
bizottság bírálja el. 

 

A versenykiírás változtatásának jogát a szervezőség fenntartja, minden esetleges módosítást 

az első fordulót megelőzően a helyszínen szóban kihirdetünk. 
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