
 

          ANDOR LÁSZLÓ SAKK EMLÉKVERSENY 
 

FIDE OPEN értékszám szerző, nyílt sakkverseny 
                        BÉKÉS, Rákóczi Ferenc u. 33. AGRO-DÉLÓ Kft központja 

2019. ÁPRILIS 18-19-20-21. 
 
 

A verseny célja: - emlékezés a békési sakkélet elhunyt vezetőire Andor Lászlóra és  Dr. Andor 
Lászlóra 

 - a sakkozás népszerűsítése, sakkbaráti kapcsolatok ápolása 
 - FIDE értékszám szerzése 

Rendezők: - Békési TE sakkszakosztálya, 
 - Békési Ifjúsági Sakkozásért Alapítvány 
 - Békés Megyei Sakkszövetség 

Fővédnök: - Samu Gábor az AGRO-DÉLÓ Kft. ügyvezető igazgatója 
Versenybíró: - Pásztorcsik János FIDE versenybíró 710377 
  
Résztvevők: - 2019 évi versenyengedéllyel rendelkező magyar, vagy érvényes FRD-vel 

rendelkező külföldi játékosok. 
Nevezés: a verseny hivatalos honlapján http://www.bekessakk.hu A nevezést visszaigazolja, a 
nevezési listát folyamatosan frissíti, tájékoztat a verseny állásáról és a párosításokról a verseny ideje 
alatt. A nevezéshez kérjük megadni a nevet, egyesület nevét, FIDE azonosítót, Élő pontszámot, 
továbbá a kollégiumi szállás igényt, valamint az étkezési szándékát.  
Versenyszervezők elérhetősége: 
Ifj. Samu Gábor   Email:Samu.Gabor1989@gmail.com  Tel.: +36-70-678-3159  
Petró József                 petro.jozsef47@gmail.com              +36-20-226-5557 
Balog Imre                   balog.imre@freemail.hu 
Nevezési díjak:  
                              2301 Élő pont felett : díjmentes, 
                    2001-2300              között: 4.000.-Ft   
                    1701-2000              között: 5.000.-Ft 
                    1700 - alatt   és   Élő nélkül:6.000.-Ft 
          A békési sakkszakosztály tagjainak:1.000.-Ft 
2019. ÁPRILIS 13. után, vagy helyszíni nevezők 500.- Ft pótdíjat kötelesek fizetni!  
Lebonyolítás : 7 forduló svájci rendszerben, 90-90 perc játékidő + lépésenként 30-30 mp    

bónuszidő hozzáadásával, a játszma jegyzése végig kötelező. 
                     Pontegyenlőség esetén dönt: Buchholz – Progresszív – TPR – Sorsolás 
A verseny programja:       Regisztráció: 2019.04.18.(csütörtök) 10:00 – 11:30 
                                         Megnyitó: 11:30 órakor 
                                            1.nap 04.18. csütörtök    1. forduló 12:00     2. ford. 16:00 
       2.nap 04.19.  péntek       3. forduló   9:00     4. ford. 15:00 
        3.nap 04.20. szombat     5. forduló   9:00     6. ford. 16:00 
       4. nap 04.21. vasárnap    7. forduló   9:00      

Eredményhirdetés az utolsó forduló befejezése után 20 perccel. 
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Díjazás: 
    I. 50.000,- Ft II. 40.000,- Ft III. 30.000,- Ft 

IV.   20.000,- Ft  V.15.000,- Ft      VI.10.000,- Ft 
A díjak eredményhirdetéskor személyesen vehetők át és adókötelesek (adókártya szükséges). A díjak 
nem kerülnek megosztásra. A verseny győztese serleget is kap! A díjazás minimum 50 fő esetén 
érvényes, alacsonyabb létszám esetén a rendezőség arányosan csökkentheti a díjalapot. 
Különdíjak:1.) legjobb 2000 Élő alatti, 2.) legjobb 1700 Élő alatti 3.) legjobb szenior (60 év) 
 4.) legjobb 18 év alatti 5.) legjobb 14 év alatti 6.) legjobb női játékos 

Díj csak egy jogcímen vehető át! 
 
Szállás: Kollégiumi szállás 4 ágyas szobákban: 2.500,-Ft/fő (tartalmazza az IFA-t ). 
 Német László Kollégium 5630, Békés Petőfi u.7-9.(nevezéskor kérjük jelezni!) 
Étkezési lehetőség: Dübögő Étterem: 900.- Ft/menü (nevezéskor kérjük jelezni!) 
 
A Rendezők szombati ebéddel, helyszíni főzésű vadpörkölttel látják vendégül a 
játékosokat! 
 
További szabályok és információk 
2019-re érvényes versenyengedéllyel nem rendelkező játékosoknak új versenyengedély kiváltása 
szükséges. A verseny időpontjában érvényes FRD-vel nem rendelkező külföldi játékosoknak FIDE 
regisztrációs díj fizetése szükséges, melynek díja 1.600.- Ft/fő. FIDE azonosítóval nem rendelkező 
külföldi játékos nem indulhat a versenyen. 
 
Döntetlent ajánlani a parti során végig lehetséges, a sportszerűség kereteit betartva. A versenyen a 
megengedett késési idő 1 óra. Ha egy versenyző nem jelenik meg egy fordulóban és emiatt 
kontumáltan veszít, köteles a bírónál jelezni a távolmaradás/késés okát és vállalni, hogy a következő 
fordulóban időben megérkezik. Amennyiben ez elmarad a következő forduló párosításáig, a játékos a 
versenyből kizárásra kerül. Játszma alatt elektronikus kommunikációs eszköz (pl. mobiltelefon) nem 
lehet bekapcsolva, az általa kiadott hang a játszma elvesztését eredményezi. Játszma közben 
beszélgetni nem lehet, többszöri figyelmeztetés után a beszélgetés a játszma elvesztésével is járhat. 
Óvást a következő forduló megkezdéséig írásban lehet benyújtani, 5.000,-Ft letétbe helyezésével 
egyidejűleg. Az óvásról a verseny előtt megválasztott 3 tagú zsűri dönt. Megítélt óvás esetén a letéti 
pénzösszeg visszajár, ellenkező esetben elvész. 
A Rendezők a versenykiírás megváltoztatásának jogát a verseny megkezdéséig fenntartják. 
 

A verseny fő támogatója: AGRO- DÉLÓ Kft. 
 
  
 
 
 A rendezők nevében: 
 Ifj. Samu Gábor  
 Békési TE sakkszakosztály vezetője 
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