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XV. Téli Balaton- 

Hotel Magistern  
Nemzetközi nyílt sakkverseny 

Siófok, 2021. december 27–30. 
A verseny helye: Hotel Magistern***, Siófok, Beszédes József sétány 72. A wellness szálloda az Aranyparton 
található, nyugodt környezetben. Kétágyas szobák, melyek 4 ágyasig pótágyazhatóak (erkély, fürdőszoba, 
színes televízió, hűtőszekrény, wifi). Bővebb információ, képek: http://www.hotelmagistern.hu/;  

A verseny rendezője: Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club (HÜSI SC). 

Versenyterem, szállás, étkezés egy helyen! A szállásdíjak tartalmazzák a szálloda wellness részlegének 
ingyenes használatát! 

Résztvevők 

▪ A) csoport: értékszám-megkötés nélkül, 2021. évi versenyengedéllyel vagy FRD befizetéssel 
rendelkező sakkozók 

▪ B) csoport (amatőrök): megkötés nélkül bárki játszhat (a versenyengedély nem előírás)  

A verseny programja 

december 27. 
(hétfő) 

08:30 – 09:45 Regisztráció 

09:45 – 10:00 Megnyitó 

10:00 – 1. forduló 

15:30 – 2. forduló 

december 28. 
(kedd) 

09:00 – 3. forduló 

15:00 – 4. forduló 

19:30 – Villámverseny 

december 29. 
(szerda) 

09:00 – 5. forduló 

15:00 – 6. forduló 

december 30. 
(csütörtök) 

09:00 – 7. forduló 

                13:30 – Eredményhirdetés* 
*: az utolsó játszma befejezése után 20 perccel 

A lebonyolítás formája: az A) csoportban 7 fordulós svájci rendszer, a B) csoportban a létszám 
függvényében. 

Játékidő, tempó: az A) csoport: 90-90 perc + lépésenként 30 másodperc többletidő zászlóleesésig;             
B) csoport: a résztvevők fordulónként két mérkőzést játszanak, 30-30 perces gondolkodási idővel, váltott 
színekkel, gyorsított játszmabefejezéssel. 

Díjak 

Díjalap: 230 000 Ft (a díjak min. 35 résztvevő esetén garantáltak) 

Díjazás: „A”: 1.) 50 000 + a szálló különdíja, 2.) 40 000, 3.) 30 000, 4.) 25 000, 5.) 20 000, 6.) 20 000,  

+ 4x10 000 Ft, 1x5 000 Ft különdíj 

Különdíjak: női   10 000 Ft 

 legjobb 18 év alatti  10 000 Ft + 3 érem, oklevél 

http://www.hotelmagistern.hu/


 legjobb 60 év feletti    10 000 Ft 

 legjobb 1700 értékszám alatti   10 000 Ft 

 sakkszakmai szépségdíj   5 000 Ft 

A szálloda különdíja: 2 fő részére 2 éjszakás tartózkodás wellness használattal (2022 tavaszán), 
félpanziós ellátással. 

A B csoportban: tárgydíjak, a nagyobb létszámú korcsoportokat/kategóriákat külön díjazva. Mindkét 
csoportban a legjobb ifik érmeket és okleveleket kapnak. 

A díjak nem kerülnek megosztásra. Mindenki csak egy díjat nyerhet (leszámítva a sakkszakmai szépségdíjat). 

Díjakat csak személyesen lehet átvenni az eredményhirdetéskor!  

További információk 

• Várakozási idő: egységesen 30 perc. 

• Döntetlen ajánlat és annak elfogadása a játszma bármely szakaszában engedélyezett. 

• A játszmalap aláírása után óvásnak nincs helye! 

A holtversenyek eldöntése: 

Svájci rendszernél: 1) Buchholz-értékelés; 2) Berger-Sonneborn-értékelés; 3) TPR 
teljesítmény-mutató; 4) sorsolás 

Körmérkőzésnél: 1) egymás elleni eredmény; 2) több győzelem; 3) Berger-Sonneborn-
értékelés 4) sorsolás 

 

 Nevezési díj 

A csoport 

2200 Élő fölött 5000 Ft 

1700-2199 Élő 7000 Ft 

0-1699 Élő 8000 Ft 

B csoport  5000 Ft 

Részvételi költségek: Szállás svédasztalos 
reggelivel és ingyenes wellness-használattal 2 
ágyas, balkonos szobában: 7100 Ft/fő/éj, pótágyon 12 
év felettieknek 7100 Ft/fő/éj, pótágyon 3-12 év 
közöttieknek 4200 Ft/fő/éj. 1 ágyas, balkonos szobában: 
9800 Ft/fő/éj. Háromfogásos menüsoros ebéd vagy 
vacsora: 2300 Ft/adag. A kedvezményes árak a 
rendezőkön keresztül történő rendelés esetén 
érvényesek. IFA: 400 Ft/fő/éj 18 év felett. A fizetést 
SZÉP kártyával is lehet teljesíteni. 

Nevezési határidő: december 10. Nevezést csak 
írásban, név és FIDE azonosító megadásával 
fogadunk el. Késedelmi nevezési díj: +2000 Ft. A 
nevezésekben kérjük megadni a kért ellátást is! 

A megadott árak és nevezési díjak akkor 
érvényesek, ha a teljes díj 20%-a 2021. december 
10.-ig előlegként befizetésre kerül – a rendezők 
egyidejű értesítése mellett – a HÜSI SC 65100149-
10003970 számú számlájára vagy készpénzzel. 
December 10.-e után a szállásköltségnél 10% 
pótdíjat számítunk fel, és a szállodai elhelyezést 
már nem tudjuk garantálni. 

Kapcsolat: Valis János : (+36)-1-397-1719 vagy 

(+36)-20-934-3066;     : www.husi-sc.hu;  

@: husi.sc@gmail.com 

A verseny alatt érvényben lévő járványügyi szabályokat be kell tartani. 

http://www.husi-sc.hu/
mailto:husi.sc@gmail.com

