
 

 

31. FÉLIX KUPA 

      Nemzetközi sakkfesztivál  
            FÉLIX-FÜRDŐ (Románia), 2019. május 24-27. 
           Felnőtt és ifjúsági csoport       

  
A verseny főszervezői: Cartis For Sport Egyesület Nagyvárad, Bihar Megyei 
Sport és Ifjúsági Igazgatóság, Bihar Megyei Sakkegyesület, Nagyváradi Agora 
Egyetem.  
A verseny helye: Félix-Fürdő, Crisana Hotel http://www.bailefelix.net 
A közismert üdülőhely Nagyvárad központjától mindössze 8 km-re fekszik 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Félixfürdő 

A verseny ideje: 2019. május 24-27. (felnőttek) 
          2019. május 24-26. (ifjúságiak, legtöbb 12-év és 1600 Elő) 

Díjak: Díjalap: Felnőttek: 10.000 lei (l Lei=kb.70 Ft.) (90 
résztvevőre számítva) 
Ifjúságiak: kupák, érmek, oklevelek korcsoportonként 
(U8,U10,U12) Élő<1600. 
Általános:   1. 2.500 lei  2. 1.800 lei 3. 1.500 lei  4. 1.000 lei 5. 800 lei 6. 500 
lei 7. 400 lei 8. 350 lei 
2050 élőpontszám alattiak:    1. 200 lei  2. 150 lei 
1800 élőpontszám alattiak:    1. 200 lei  2. 150 lei 
A legjobb Bihar megyei:                        1. 250 lei 
A legjobb ifjúsági (16 éves korig):            1. 200 lei  

http://www.bailefelix.net/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Félixfürdő


 

 

A felnőtteknél a díjak nem halmozhatók. Egyenlő pontszám esetén a sorrendet 
eldöntő kritériumokat sorsolás útján választják ki. (Az 1. számú versenyző 
húzza ki lezárt borítékban és csak a verseny végén nyitják fel és ismertetik)  
Az ifjúságiaknál az első 3 helyezet kupákat, érmeket és okleveleket kap, a 
következő csoportok szerint: (Fiú U8, U10, U12, Leány U8, U10, U12). A 
feltétel, legalább 5 résztvevő a csoportban. Ellenkező esetben csak az első hely 
kap kupát, a többiek érmet és oklevelet. A díjak itt sem halmozhatók.   
Program: A megnyitó 2019. május 24-én, pénteken, a verseny helyszínén 
16,30 órakor lesz. Beiratkozás és a játékosok hitelesítése 15,30 és17 óra között. 
Az első forduló aznap 17,30 órakor lesz. A verseny lezárása május 27-én az 
utolsó forduló után lesz. A játékosok személyesen kell jelentkezzenek, 
másképpen nem írják be őket! 
15 perc késés megengedett bejelentés nélkül. Aki ezután érkezik meg a 
sakkasztalhoz, elveszti a játszmát. Döntetlent a 21. lépésig nem lehet 
ajánlani, aki mégis döntetlent ajánl, elveszti a játszmát.  
A felnőtteknél a résztvevőknek joga van egy bye kérésre (forduló-kihagyás fél-
ponttal) az első 3 forduló bármelyikén, de ezt be kell jelentenie az előző 
forduló megkezdése előtt. 
Fordulók kezdési időpontjai: 
Felnőttek       Ifjúságiak 
1. forduló 2019. május 24. 17, 30 óra 1. forduló 2019. május 24. 17, 30 óra 
2. forduló május 25.  9,00   2. forduló május 25.  9,00 
3. forduló május 25 16, 00  3. forduló május 25 11, 30 
4. forduló május 26   9,00   4. forduló május 25 16,00  
5. forduló május 26 16,00   5. forduló május 26   9,00  
6. forduló május 27   9, 00  6. forduló május 26  11,30 
7. forduló május 27 15,00 
A verseny formája: a felnőtteknél 7 fordulós, az ifjúságiaknál 6 fordulós nyílt 
verseny, svájci rendszerben, FIDE szabályok szerint, számítógépes 
párosítással. (Swiss Manager program) 
A verseny főbírója: dr. Fleisz János nemzetközi versenybíró 

E-mail: fle@freemail.hu 
Játékidő:  
Felnőtteknél 75 perc +30 másodperc lépésenként/játékosonként /játszmánként 
Ifjúságiaknál 60 perc +15 másodperc lépésenként/játékosonként /játszmánként 
Szállás: A Félix-fürdői Crisana** szállóban. (A szállást egyenesen a szállón                            
keresztül kell lefoglalni!) Recepció telefon: 0040259-318491.       
E-mail: office@transilvaniatour.ro ;  Árak: 
 53 lej/éj/fő/két ágyas szobában  
 68 lej/éj/fő reggelivel két ágyas szobában 
 97 lej/éj/fő/egyágyas szobában reggelivel 

mailto:fle@freemail.hu
mailto:office@transilvaniatour.r
mailto:office@transilvaniatour.r


 

 

 88 lej/éj/fő félpanzióval (reggeli és vacsora) két ágyas szobában 
113 lej /fő/éj/teljes ellátással egyágyas szobában 
 Pótágy: 35 lej  
 Pótágy reggelivel 50 lej  
A Crisana Szállóban elszállásoltaknak és félpanziós ellátást fizetőknek 
ingyenes a strandbelépő a szálló saját strandjára. Másoknak 10 lei.  
Éljátékosoknak a lehetőségek függvényében jelentős kedvezményeket 
tudunk biztosítani!  
FONTOS: A fenti árak csak abban az esetben érvényesek, ha a szobafoglalást 
2019. május 20-ig visszaigazolják.   
Nevezési díj:  2350 fölött         ingyenes 

Felnőttek              110 lei  
         Bihar megyeiek     80 lei          

16 év alattiak         80 lei   
   Nyugdíjasok          80 lei  
Ifjúsági verseny: (12 év és 1600 Elő alatt) 60 lei 
Nevezési határidő: Kérjük részvételüket 2019. május 24-ig bejelenteni.  
Akik ez után jelentkeznek 40 lejjel megemelt nevezési díjat fizetnek.  
A szervezők fenntartják a jogot, hogy elutasítsák azok jelentkezését,  
akik a múltban sportszerűtlenül viselkedtek. 
Megjegyzés: A szervezők biztosítják a sakk készleteket és órákat. A romániai 
sakkozók be kell, mutassák az igazolási könyveiket a 2019-es évi és orvosi 
láttamozással. A díjak átvételekor szükség lesz a személyi igazolványra. Akik 
nem    maradnak a díjkiosztáson, azokat nem díjazzuk! 
A versenyben való részvétellel (játékosok, edzők, kísérők, nézők) 

 beleegyeznek, hogy róluk fénykép és videó felvételek készüljenek, 
 amelyek bekerülhetnek a hírközlő eszközökbe és a közösségi 
 oldalakba. Mobiltelefont vagy bármilyen egyéb elektronikus eszközt 
 a versenytermekbe bevinni nem lehet.  

  A verseny FIDE szabályok szerint zajlik és be lesz jelentve a Román 
Sakk Szövetségnek és a FIDE-nek, az értékpont számítás és a sport 
minősítések jóváhagyására.  
 

Nevezés és Szervezés:   Rat Dan 
    Tel: (004) 0-726-785480  
E-mail: danrat_99@yahoo.com  

A versenyről további tájékoztatás a http://chess-results.com/ és a 
http://bincisz.gportal.hu honlapokon található.                                             
  
 
 

Támogatók: Electrofor, Cartis for Sport, Qubiz, Nor Electric Timisoara.                                                                                  

http://chess-results.com/
http://bincisz.gportal.hu/

