
Sakkmanó kupa 
Gyereksakkverseny sorozat Észak-Pestmegyei településeken 

 1. verseny: NAGYKOVÁCSI 2014. november 15. szombat 

2. verseny: SOLYMÁR 2015. február 1. vasárnap 

 3. verseny: egyeztetés alatt… 

 

A verseny célja: 

- a térség gyerekeinek- gyakorlási lehetőség biztosítása 

- hagyomány teremtése 

A verseny helyszíne és időpontja 

2015. február 1.  Solymár, Művelődési ház 

Időtartam: kb. 9:30 – 13:00 

A versenysorozat 3 külön versenynapból áll. A versenynapok külön-külön is látogathatók. 

A versenysorozat fődíja: 3 kupa, az egyes korosztályok abszolút bajnokainak 

Kupát csak olyan versenyző nyerhet, aki mind a 3 versenynapon részt vett. Ha egyik korosztályból nincs ilyen versenyző, akkor ott 

nem osztunk ki összetett kupát. Az a játékos nyeri a kupát, aki a sajátkorosztályában a 3 verseny alatt a legtöbb pontot gyűjtötte. 

Holtverseny esetén az egyes versenyeken több 1.helyezést elért versenyző (fiúkat és lányokat együtt számolva), annak hiányában 

több 2. stb. helyezést elért versenyző nyeri a kupát. 

Résztvevők: sakkozni szerető általános iskolás és óvodás korú gyerekek. Sakk előképzettség, versenytapasztalat nem 

feltétel és nem is kizáró ok. A sakkjáték szabályait ismerni kell.  

Korosztályok:  

 Sakk-Minik: 2007.01.01-én és az után született gyerekek 

 Sakk-Manók: 2005.-2006. évben született gyerekek 

 Nagysakkosok: 2004- ben és később született általános iskolás gyerekek 

Amennyiben egy korosztályból 5-nél kevesebb nevezés érkezik, egy másik korosztály játékosaival együtt fognak játszani, de 

mindenképpen külön lesznek értékelve! 

Lebonyolítás (mindhárom versenynapon): 5 forduló, svájci rendszerben. Egy korosztályból 5 vagy 6 nevező esetén 

körmérkőzés. 15-15 perces játékidő meccsenként. 

Díjazás (mindegyik versenynap végén!): 

Minden résztvevő OKLEVÉL és TÁRGYJUTALOMBAN részesül. A korosztályok 1-3. helyezettje érem díjazásban részesül. 

Nevezési díj: Előzetesen regisztrálva majd a helyszínen befizetve: 1000 Ft/fő 

Kedvezményes díj: a verseny helyszínét adó település lakóinak (2. versenyen a Solymári lakosoknak) amennyiben 

előzetesen regisztráltak: 900 Ft/fő a nevezési díj 

Csak a helyszínen jelentkezve, mindenkinek: 1200 Ft/fő 

Előzetes regisztráció e-mailen a gyermek nevének, születésnapjának, lakhelyének 

(település) megadásával verseny@sakkovi.hu címre. Bővebb információ: Ádám Olga 

20/544-7776 info@sakkovi.hu Nevezési díj befizetése a helyszínen 9:30-ig. 

Rendező: Sakkmatyi bt. www.sakkovi.hu 

mailto:verseny@sakkovi.hu
mailto:info@sakkovi.hu

