
Lovass Imre Memorial 2019 Rapid 

Versenykiírás (a változtatás joga fenntartva)  

A verseny célja a névadó (1944-2010) emléke előtti tisztelgés, a sportág 

népszerűsítése,  a sakkon keresztül a sportbarátság ápolása. 

A verseny rendezője: Lajosmizsei Sakk Kör 

..helyszíne: MűvelődésiHáz (6050 Lajosmizse, Szabadság t.12) 

..ideje: 2019. augusztus 24. (iskola-előtti utolsó-előtti hétvége). 
 

Versenyigazgató:   

Móczó István, a Lajosmizsei Sakk Kör elnöke,  információ: 06-70/390-6385 

Résztvevők: Rapid versenyengedély nem szükséges, nem kerül élő-feldolgozásra. 

Jelentkezés augusztus 20.-ig e-mail-ben: moczoistvan52@gmail.com. Kérjük a játékos 

nevét-, szül. év-, hónap-, nap-, étkezés- és egyéb igényt. 

Főbíró: (747270) Seres, László 20/594-5321. <fotitkar@bkmsakk.hu> 

A helyezések megállapítása: a szerzett pont, egymás-elleni eredmény, Buchholz-, 

BergerSB-, Progresszív számítás szerint. Ha minden szempont egyezik, a díjazott helyekért 

villámjáték következik, melynek szabályait adott esetben ismertetjük.  
Lebonyolítás: svájci rendszer, rapid, 7forduló,15-15 perc+lépésenként 5 mp.  
 

Program  Idő 
Beérkezés- Regisztráció: 0830 - 0930  
Megnyitó: 0945 

Fordulók: 1.f. 1000,  2.f. 1050,  3.f. 1140, 
Ebédszünet: ~  1230- 1300 
Fordulók: 4.f. 1300,  5.f. 1350,  6.f. 1440, 7.f. 1530 
Eredményhirdetés: ~1630 - tól várható. 

Költség: a nevezés-, utazás-, szállás-, étkezés- stb. a résztvevőket, a lebonyolítás a 

rendezőket terheli. Nevezési díj: 2.500,- HUF. Fizetés a regisztrációval egyidejűleg. 

Szállásajánlat: IDAPanzió, GERÉBYKúria, RICSOVÁRYMajor.    

A helyszínen büfé üzemel. Étkezési lehetőség, menü a szemközti 

Ezüstfenyő étteremben előzetesen igényelhető (1.000,- Ft/adag). 

Díjazás: a fődíj 50.000,- (HUF)* + serleg, az I-III. helyezett érmet, 

az I-VI. helyezett-, a legeredményesebb szenior (60év f.)-, három 

serdülő (14- év a.)-, három nő tárgyjutalmat-, érmet-, oklevelet 

nyerhet (a díjazottak szólítás sorrendjében választhatnak). Egy 

játékos több díjat is kaphat.  
Választható tárgydíj: Skultéti Árpád „Hajósi pincék” festménye  

(olaj,farost,40x60cm) 

Egyéb: A játékosnak joga van 10 perc késésre, mely a gondolkodási időt terheli. 

Az itt nem részletezett kérdésekben az általános írott- és íratlan sakk-szabályokat kell 

alkalmazni. Vitás kérdés felmerülésekor óvási díj (2000 ft) megfizetése után a választott 

zsűri döntése irányadó.  
További tudnivalók-,  változások a megnyitón kerülnek kihirdetésre. 

Lajosmizse, 2019. június 24. 

Minden versenyzőnek sportszerű, eredményes játékot, a kísérőknek jó szurkolást-, 

kikapcsolódást kívánunk!     Üdvözlettel Móczó István 
* A pénz-díj bruttó, SzJA-köteles, holtverseny-esetén NEM KERÜL megosztásra, azt a kihirdetett bajnok 

nyeri el.  

Utoljára frissítve: 2019.08.13. © SL.  
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