
 

Maróczy SE rapid versenysorozat 
 

A verseny célja: Rendszeres lehetőség biztosítása versenyzésre és a sportbaráti kapcsolatok 
ápolására minden korosztály számára.  

Rendezők: Maróczy Géza Sportegyesület  

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra földszint, 6722 Szeged, Kálvária sgt. 23.  

Időpontok: Szeptembertől májusig a hónapok (majd mindig) utolsó péntekén 16 órától. 

 2018. szeptember 21., október 26., november 30., december 14.  

 2019. január 25., február 22., március 29., április 26., május 31.  

Lebonyolítás: 7 forduló svájci rendszerben.  

Résztvevők: Bárki, aki a nevezési díjat befizeti (versenyengedély nem szükséges). A rendező a 
résztvevők létszámát az első 30 nevezőre limitálhatja. 

Játékidő: 10-10 perc 5mp/lépés bónuszidő (vagy egyes versenyeken 15-15 perc)  

Szabályok: A FIDE Rapid szabályok alapján, gyorsított játszmabefejezés (QPF) nélkül. 

Nevezés: A helyszínen, 15:30 és 15:55 között. 

Nevezési díj: 1000 Ft, Maróczy SE tagoknak 500 Ft. 

Díjazás: Díjat osztunk versenyenként és összetettben. Díjat nem osztunk meg. 

 Az adott verseny befizetett nevezési díjai kerülnek kiosztásra a verseny végén. 

 A díjazásra kerülő helyezések, különdíjak és pontos összegek a verseny elején 
kerülnek meghatározásra és kihirdetésre. 

 Legalább 3 fő kategóriabeli indulása esetén a következő különdíjak kerülnek 
kiosztásra:  

1. Legjobb szenior (55 év felettiek – a verseny napjára számítva) 

2. Legjobb ifjúsági (18 év alattiak – a verseny napjára számítva) 

3. Legjobb nő 

Egy versenyző egy versenyen csak egy díjat nyerhet. A díjakat kizárólag 
személyesen az eredményhirdetésen lehet átvenni. Az át nem vett díjakat az 

összetett verseny díjazásához használjuk fel. 

Holtverseny: Holtverseny eldöntése a számítógépes párosító programban beállított szabályok 
alapján történik, elsősorban a Buchholz értékek alapján. 

Összetett verseny: Az összetett versenyben az első 6 helyezett játékos kerül díjazásra. Az összetett 
verseny sorrendjét a 9 verseny alatt elért összesített pontszám adja, a legjobb 8 
versenyt beszámítva. Holtverseny esetén az összesített pontszámba beszámító 
versenyeken elért helyezések összege (minél kisebb, annál jobb) dönt. 

 

A rendezőség a versenykiírás megváltoztatásának jogát fenntartja, és mindig az adott versenyeken 

kihirdetett szabályok az érvényesek! 


