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MINDEN SAKKBARÁTNAK!
A Zenta Sakk-klub 2019. július 19. és 26. között szervezi meg az 5
sakktornából álló XXIII. ZENTAI CSATA-1697 nemzetközi
sakkfesztivált (főverseny, B-verseny, C-verseny, gyermektorna,
gyorslépéses torna)
A sakkfesztivál társfinanszírozója Vajdaság Autonóm Tartomány Tartományi Sport- és Ifjúságügyi
Titkársága és Zenta Község Önkormányzata!
Mind az öt sakktorna helyszíne a zentai Népkertben található Sportcsarnok, s itt lesz a fesztivál
megnyitója is 2019. VII. 19-én 16.30-kor.
Mind a négy versenyen a sakk-készleteket és a digitális sakkórákat a szervező biztosítja.
Mind a négy verseny eredményeit a www.chess-results.com honlapon tesszük közzé.
I. FŐVERSENY FIDE- értékszámszerző sakkverseny 9 fordulós svájci rendszerben (FIDE-változat).
Játéktempó: 90-90 perc, és további 30 másodperc minden megtett lépés után.
A megengedett késés 59 perc 59 másodperc.
A díjak nettó összege:
I - 55.000 dinár + serleg + érem, II – 40.000 dinár + érem, III – 25.000 dinár + érem, IV - 18.000,
V - 12.000, VI - 8.000, VII – 6.000, VIII - 6.000, IX - 6.000, X - 6.000 dinár.
Holtverseny esetén a 6,5, vagy több pontot elért versenyzők részére a díjak elosztása a Hort-rendszer
szerint történik.
Különdíjak:
A legjobban helyezett nem díjazott női versenyző - 6.000, a legjobb nem díjazott ifi (2000. XII. 31.
után született) - 6.000, a legjobb nem díjazott szenior (1959. I. 1. előtt született) - 6.000, a Zenta Sakkklub legjobb nem díjazott versenyzője – 6.000 dinár.
A különdíjak csak abban az esetben kerülnek kifizetésre, ha az egyes kategóriákban legalább 3 versenyző
rajtol. Egy versenyző csak egy díjat kaphat.
A díjkifizetés előfeltétele, hogy a díjazott részt vegyen a verseny utolsó játszmájának befejezését
követően kb. 20 perccel kezdődő díjkiosztó ünnepségen, valamint hogy a szervezőknek az utolsó
forduló befejezése előtt nyomtatott formában átadja az egészségbiztosítási könyvében és a
mikrocsippel ellátott személyi igazolványában szereplő adatokat - mikrocsip nélküli személyi
igazolványok illetve külföldiek esetében pedig az útlevél fénymásolatát!
A tornán min. 2000 Élő-pontszámmal bárki részt vehet, míg 2000 Élő-pontszám alatti versenyzők
csak korlátozott számban.
Nevezési díjak:
2019. V. 19-ig befizetve
2019. VI. 19-ig befizetve
Többiek:
WIM, IM minősítéssel és 2300-2499 Élő-ponttal:
1.800 dinár
2.500 dinár
3.200 din.
2200-2299 Élő-pontos sakkozók:
2.000 dinár
2.800 dinár
3.600 din.
2000-2199 Élő-pontos sakkozók:
2.200 dinár
3.100 dinár
4.000 din.
1600-1999 Élő-pontos sakkozók:
3.000 dinár
4.500 dinár
6.000 din.
2500 Élő-pontos vagy magasabb értékszámú, illetve WGM, GM minősítésű sakkozók nem fizetnek nevezést. 2400-2499 Élő-pontos,
illetve WIM és IM minősítésű sakkozók kizárólag abban az esetben nem fizetnek nevezést, amennyiben írásos benevezésük legkésőbb
2019. április 30-ig beérkezik.

FIGYELEM: A SZERVEZŐK DÍJMENTES SZÁLLÁST ÉS TELJES
PANZIÓS ELLÁTÁST BIZTOSÍTANAK AZON 2500 ÉLŐ-PONT
FELETTI NAGYMESTEREKNEK, AKIKNEK AZ ÍRÁSOS
BENEVEZÉSE 2019. ÁPRILIS 30-IG BEÉRKEZIK!
II. B-verseny – értékszámszerző sakkverseny 9 fordulós svájci rendszerben (FIDE-változat).
A játéktempó, a megengedett késés és a díjkifizetés módja azonos a főversenyével.

A díjak nettó összege: I - 12.000 dinár, II - 10.000, III - 8.000, IV - 6.000, V - 4.000 dinár.
A tornán 1600-2100 közötti Élő-pontszámmal rendelkező sakkozók játszhatnak, míg 1600 Élőpontszám alatti versenyzők csak korlátozott számban.
Nevezési díjak:
1800-2100 Élő-pontos sakkozók:
1600-1799 Élő-pontos sakkozók:
1600 alatti Élő-pontszámú sakkozók:

2019. V. 19-ig befizetve
2.200 dinár
2.400 dinár
3.000 dinár

2019. VI. 19-ig befizetve
2.600 dinár
2.900 dinár
3.500 dinár

Többiek:
3.000 din.
3.400 din.
4.000 din.

III. C-verseny – értékszámszerző sakkverseny 9 fordulós svájci rendszerben (FIDE-változat).
A tornán bárki részt vehet, akinek Élő-pontszáma nem magasabb 1700-nál, de Élő-pontszám nélküli
külföldiek kizárólag érvényes FIDE ID-szám megléte esetén!
Nevezési díj: 2.600 dinár. Kedvezményes nevezési díj 2019. VI. 19-ig beérkező befizetés esetén: 2.200
dinár, 2019. V. 19-ig beérkező befizetés esetén: 1.800 dinár.
Játéktempó: 75-75 perc, és további 30 másodperc minden megtett lépés után.
A megengedett késés 59 perc 59 másodperc.
Díjazás az 1-5. helyezettek részére: alkalmi ajándék.
Szálláslehetőségek:
Royal Szálló új részében: teljes panzió (szállás, reggeli, ebéd, vacsora) kb. 26 EUR/éj/fő.
A feltüntetett ár kétágyas szobákra vonatkozik, kizárólag a fesztivál ideje alatt érvényes a Zenta Sakkklubnál leadott foglalás és kifizetés esetén. Az egyágyas szobák felárasak.
A szállási és étkezési díjak fizetése dinárban történik az aktuális árfolyam ellenértékében.
A 2019. június 30-áig beérkező külön kérésre egyéb egyedi szállásajánlatot is kereshetünk az érdeklődőnek
Kérjük, időben foglaljanak szállást, mert az egyes szálláslehetőségek száma korlátozott!
Szállás előzetes foglalása a sentachess@gmail.com e-mail címen. Kontakt személy: Váradi László
(tel:+38124822400).
A nevezési díj, valamint a szállás- és étkezésköltség fizetése minden esetben előre vagy a helyszíni
regisztrációkor történik.
Benevezni lehet a főversenyre, a B- és a C-tornára 2019. július 18-ig a sentachess@gmail.com e-mail
címen, vagy a helyszínen, 2019. július 19-én 13,00 és 16,00 óra között, amikor az előzetesen nevezők
részére is kötelező a helyszíni regisztráció. Aki a helyszíni regisztrációt elmulasztja, nem játszhat az 1.
fordulóban. Az előzetesen beérkezett nevezési díj a távolmaradó versenyzők részére csak indokolt és
igazolt ok esetén jár vissza!
Az egyes fordulók kezdete 17,00 óra, kivétel szombat, 2019. július 20-a, amikor a forduló 17.30-kor
kezdődik és vasárnap, 2019. július 21-e, amikor két forduló lesz, délelőtt 10 és délután 17 órától. Az
utolsó, 9. forduló kezdési időpontja 2019. július 26., péntek 10,00 óra.
IV. GYERMEKVERSENY – nem Élős verseny
Időpontja: 2019. július 20-a, szombat 10,00 óra. Nevezési díj nincs.
A verseny 7 fordulós, svájci rendszerű (FIDE-változat).
A versenyen részt vehetnek a 2018/2019. iskolaévben általános iskolába, vagy óvodába járt gyermekek.
A verseny egy csoportban lesz lebonyolítva, azzal, hogy a három legjobban helyezett fiú és a három
legjobban helyezett leány érmet és oklevelet kap az alábbi két korosztályban: általános iskola I - IV
osztályát befejezettek és fiatalabbak, valamint az általános iskola V - VIII osztályát befejezettek.
Gondolkodási idő: 15-15 perc játékosonként, a FIDE rapid versenyeinek szabályai érvényesek.
Benevezni 2019. július 19-ig lehet a sakk-klub e-mail címén: sentachess @gmail.com, de kötelező a
helyszíni regisztráció is a verseny napján 9.30 óráig. Amennyiben marad szabad hely, a helyszínen is
lehet nevezni a verseny kezdete előtt 2019. július 20-án 9.30 óráig.
V. VILLÁMVERSENY – nemzetközi értékszámszerzésre jogosító verseny
Időpontja: 2019. július 23-a, kedd 10 óra.
Játéktempó: 3-3 perc + 2 másodperc minden megtett lépés után.
A verseny 11 fordulós, svájci rendszerű (FIDE-változat), a FIDE BLITZ szabályai szerint.
Részt vehet bárki, aki befizeti a 600 dináros nevezési díjat, de Élő-pontszám nélküli külföldiek
kizárólag érvényes FIDE ID-szám megléte esetén! A nagymesterek nem fizetnek nevezési díjat!
A díjak nettó összege: I - 3.000 dinár, II - 2.500, III - 2.000, IV - 1.500, V - 1.000 dinár.
Nevezés: a verseny napján, 9,30 óráig.
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