
I. Kosei Sakkfesztivál, egyéni rapidverseny 

Rendezés 

A versenyt a Kosei Sakk- és Dámajáték Klub szervezi meg, karöltve a Kose Járási 

Önkormányzattal és az Észt Sakk Támogató Egyesülettel. 

A verseny fővédnöke: Merle Pussak, Kose járásának elöljárója.  

Cél 

A verseny célja a sakk népszerűsítése a Kosei járásban, valamint Kosei járás 

népszerűsítése mind az országon belül, mind külföldön, továbbá lehetőség 

biztosítása Kose járásbeli sakkozóknak az észt és külföldi játékosokkal való erő-

megmérettetésre. 

Időpont és helyszín 

A verseny 2017. szeptember 30-án, a Kosei Művelődési Központban zajlik 

(Hariduse 2, Kose járása, Harju megye, Észtország).  Kose járási székhely – a Tartu 

felé vezető országúton haladva – Tallinntól 40 kilométerre fekszik. A Kosei 

Művelődési Központ a település központjában, éppen a stadion mellett található. 

Tallinnból szombat reggel a 10.10-kor a Vasúti Főpályaudvar melletti megyei 

buszpályaudvarról induló, 138-as megyei jelentőségű buszjárattal, illetve a 10.00-

kor a Solaris bevásárlóközpont mellől induló, 229-es kisbusz-járattal (a 3. számú 

megálló) lehet eljutni Kosére. 

Program 

2017. szeptember 30-án 11.00 és 11.45 között a versenyzők érkezése és nevezése. 

Megnyitó és sorsolás 12.00-kor. 

12.15-15.00  1.–4. forduló. 

15.00-15.30  Ebédszünet. 

15.30-18.30  5.–8. forduló. 

Lebonyolítás 



A verseny svájci rendszerű, nyolcfordulós lesz. Játékidő 2x15 perc + 3 másodperc 

lépésenként. A versenyen a FIDE szabályai érvényesek. Mobiltelefon használata 

bármilyen formában a verseny közben tilos. Mindegyik versenyző, aki túllépi az 

ötperces várakozási időt, játszmaveszteséget könyvel el érte. 

Párosításra a Swiss Manager párosítási rendszert alkalmazzák. 

Nevezés 

A versenyen való részvételre minden olyan sakkozó jogosult, aki nevezett 

legkésőbb 2017. szeptember 28-án és aznap estig átutalta a nevezési díját a Kosei 

Sakk- és Dámajáték Klub (észtül: Kose Male-kabeklubi) folyószámlájára: 

EE547700771002450479. 

Számlavezető bankunk: LHV Pank. 

Az átutalás címzettje: Kose Male-kabeklubi. 

Közlemény: Kose Malefestivali individuaalturniir. 

A közleményben szerepelnie kell még a nevező nevének, országának, valamint – 

amennyiben rendelkezik vele – Élő-pontszámának. 

Akik nem időben neveztek, de megjelennek a verseny előtt a helyszínen, és ott 

kifejezik versenyzési óhajukat, azoknak magasabb a nevezési díj. 

A Rendezőség fenntartja a jogot, hogy a versenyzők maximális számát százban 

korlátozza. 

Nevezési díj 

A Kose járási sakkozóknak 5 euro/fő, az összes többi nevezőnek (kivéve a 

nemzetközi nagymestereket, ők nevezési díj nélkül versenyezhetnek a tornán) 7 

euro/fő. Az előzetes nevezés nélkül szeptember 30-án 11.45-ig a helyszínen 

megjelenő és versenyzési szándékukat kifejezőknek – 10 euro/fő.  

Kedvezmény csak az idejében nevezőknek jár. 

A helyezések megállapítása 



Holtverseny esetén, a következő tényezők számítanak a helyezések eldöntésénél: 

1) az egymás elleni eredmény (ha az összes holtversenyes megmérkőzött 

egymással); 

2) a vágott Buchholz-1 (a leggyengébb ellenfél pontszámát nem veszik 

figyelembe) 

3) a vágott Buchholz-2 (a két leggyengébb ellenfél pontszámát nem veszik 

figyelembe) 

Szabadfordulóért egy pont jár a versenyzőnek. 

Díjazás 

A garantált díjalap legalább 1900 euró. 

1. hely  500 euró 

2. hely  350 euró 

3. hely  200 euró 

4. hely  150 euró 

5. hely  100 euró 

6. hely  80 euró 

Különdíjak: 

Legjobb szenior versenyző   70 euró 

Legjobb Kose járási versenyző   70 euró 

Legjobb ilawai versenyző    70 euró 

Legjobb ócsai versenyző    70 euró 

Legjobb palásti versenyző   70 euró 

Legjobb Pagegiai-beli versenyző  70 euró 

Legjobb Kose járási szenior versenyző  30 euró 

Legjobb 1900 Élő-ponton aluli versenyző 50 euró 

Versenybíró 

A verseny főbírója Askold Nassar FIDE-bíró. 

Szállás 



Oxforell 

75102 Kose-Uuemõisa 

Kose vald 

Harjumaa 

Drótposta: info@oxforell.ee 

Honlap: oxforell.ee 

Figyelem! A szálláshelyen a Cashback kártya is érvényes! 

Elérhetőség 

Tõnu Kalvet 

Kose Male-kabeklubi 

Raadiku 8b/3–54 

13812 Tallinn 

Telefon: +372 58940 393 és +372 55 900 564 

Drótposta: kalvet70@post.sk 

   

 

 

 


