
I. Art Pub Kupa 

Nemzetközi FIDE sakkverseny 
2013. január 3 – 6. 

A verseny célja:  Értékszám-szerzési lehetőséget biztosítani 2200 Fide-élő pont alatti sakkozók 
részére. 

A verseny rendezője:  Benyeda Tibor  

A verseny fővédnöke: Dr. Bakonyi Árpád- címzetes egyetemi docens  

A verseny helyszíne:  1203 Budapest, Lajtha László u. 2.  http://art-pub.hu/  

A verseny időpontja:  2013. január 3-6.  

Versenyforma,  
program:  „A” csoport: 2200 élőpont alattiak részére, 7 fordulós svájci rendszer, FIDE 

szabályok szerint, számítógépes párosítással. (Swiss Master)  
Regisztráció: 2013. január 3. csütörtök 14 órától  

 Megnyitó: 2013. január 3. 15:30  
Fordulók: január 3. 16-19 óra  
január 4-5-6. 8:30-11:30 és 13-16 óra 

  
„B” csoport: 1900 élőpont alattiak részére, 6 fordulós svájci rendszer, FIDE 
szabályok szerint, számítógépes párosítással. (Swiss Master)  
Regisztráció: 2013. január 4. péntek 12:30-tól  
Megnyitó: 2013. január 4. 13:30  
Fordulók: január 4. 14-17 óra  
január 5. 8:30-11:30, 13-16 és 16:30 – 19:30  
január 6. 8:30-11:30, 13-16 óra. 
 
Várakozási idő mindkét csoportban 30 perc! 
 
Eredményhirdetés mindkét csoportban: 2013. január 6. 16:30  

 
Versenybírók:  Horváth Csaba országos versenybíró  

FM Akóts Gábor II. o. versenybíró 

Időbeosztás:  Összesen 3 óra, 2x90 perc a FIDE Quickplay Finish szabályai szerint, mindkét 
csoportban. 

Nevezési díj:  „A” csoport:  2000 Fide-élő felett 3.000 forint, 1800 Fide-élő felett 4.000 
forint, 1800 élő alatt 4.500 forint. Ifjúsági (18 év alatt) és szenior (55 év 
felett) kedvezmény: a nevezési díjból 1.000 Ft.             
„B” csoport: egységesen 3500 Ft. 

Nevezési tudnivalók:  Határidő 2012. december 15. Ezután nevezők 1000 Ft –tal több nevezési 
díjat fizetnek. A versenyen csak 2013. évre érvényes versenyengedéllyel 
lehet részt venni, külföldi játékos esetében pedig csak rendezett FRD esetén. 

http://art-pub.hu/


Nevezés és infó: Horváth Csaba  +36 30 2816876 csabba80@gmail.com  
 Benyeda Tibor  +36 30 8121121 benyeda67@indamail.hu  
  
 Nevezés a nevezési lap kitöltésével online a következő web helyen: 

www.geniuszse.hu (bal oldal) 
 
Díjazás:  „A” csoport:  1. hely: 20000 Ft  2. hely: 15000 Ft  3. hely: 12000 Ft   

4. hely: 6000 Ft  5. hely: 5000 Ft  6. hely: 4000 Ft  
A legjobb, nem díjazott ifjúsági, női, és szenior versenyző különdíjat kap.  
A pénzdíjakat nem osztjuk meg és azok min. 50 fő részvételénél garantáltak. 
 
„B” csoport:  1-3. helyezett kupa + érem, 1-6. helyezett oklevél + 
tárgyjutalom.  
Holtversenyes helyezések eldöntése: Buchholz, Berger, Progresszív, egymás 
elleni. 

 
Egyéb tudnivalók:  A verseny állása, párosítása valamint az „A” csoport játszmái folyamatosan 

megtalálható lesz a www.chess-results.com ill. a www.geniuszse.hu oldalán.  
 A verseny helyszínén lehetőség lesz menüs étkezésre a fordulók között, az 

étkezési igényeket az online nevezéssel egyidejűleg kell leadni. Büfé szintén 
üzemelni fog.  

 
A programváltozás jogát fenntartja a szervezőség! 

 
 

http://www.sakk.benyeda.hu/ 

http://www.geniuszse.hu/ 

 

 

Támogatóink:  
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