
Dr. Bán Jenő Emlékverseny sorozat (általános) Versenykiírása. 
 
1. A verseny célja: Az utánpótlás neveléséhez rendszeres játéklehetőség biztosítása iskoláskorú 

sakkozóknak, Dr. Bán Jenő emlékének megőrzése. 

2. Rendező: Logikusak(k) Egyesület sakkszakosztálya,  

3   Résztvevők:(1-4 cs: akik aktuális év jan.1-, vagy utána töltik be ezt a kort): 
1.  8-évesek - 
2. 10-évesek - 
3. 12-évesek - 
4. 14-évesek - 
5. 14-éven felüliek. 
A jogosultságot szükség esetén fényképes igazolvánnyal kell bizonyítani! 
Felversenyeztetés lehetséges, fiatalabbak indulhatnak idősebb korcsoportban! 

4.  A lebonyolítás módja: 
A versenysorozat több versenyből áll, amely minden egyes állomása önálló egyéni verseny. A 
fiúk és lányok közös mezőnyben indulnak, de eredményük megfelelő indulói létszám mellett 
külön lesz értékelve. Minden verseny 7 fordulós, svájci rendszerű. Játékidő: minimum: 2 x 15 
(de lehet 2*20)  perc FIDE rapid  szabályai szerint. 

5.  Díjazás: 
A lányok csak megfelelő létszám esetén /min. 15 fő egy csoportban) lesznek díjazva. A 
rendezők az előre megadott csoportok versenyzőinek létszámától függően az egyéni versenyek 
díjazását megváltoztathatják 

A sorozat zárásaként éves szinten összesített verseny is lesz hirdetve, egyéni kategóriában. (A 8 
versenyből a 6. legjobb eredménye számít), ebben kategóriánként az első három helyezett érem-
, az első hat helyezett oklevél és tárgy- díjazásban részesül, a  győztesek  serleget  kapnak. 

6. Nevezés: Csupor Péter Kalocsa, Széchenyi út 49 30/372-9626 csupica@freemail.hu 

Az egyes fordulókra az egyéni nevezési díj: 1000 Ft/fő mely az inflációval arányosan változhat. 
Ezt a Logikusak (k) Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület részére kell befizetni.  

7.  A versenyek  időpontjai és helyszínei: (pontosítás később) 

Egyebek: 
A versenyekre a helyszínen legkésőbb 8 óra 55 percig kell nevezni! Késve érkezők csak a 2. 
fordulótól tudnak bekapcsolódni.  
A rendezők biztosítják a rendezéshez szükséges feltételeket és a verseny díjazását, a játszmalapokat 
és a gépi sorsoláshoz szükséges felszereléseket stb. 
Az emlékverseny-sorozatról bővebbet a (régebbi) de ajánlott az új oldalon 
http://www.logikusakk.hu/ találhatnak. 

Kalocsa, 2013. augusztus 26.  

Logikusak(k) Kulturális és Sportegyesület Kalocsa 
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