
    

 

 

 

 

Mindenkinek ajánljuk kortól függetlenül, akik hajlandóak egy napon egyszerre két sportágban 

is megmutatni tudásukat: sakkban és pingpongban. Már harmadik alkalommal, egyre növekvő 

létszámmal! Ha jó társaságra, izgalmas játszmákra, baráti beszélgetésekre, új kapcsolatok 

kialakítására vágysz, itt a helyed! Váltócipő szükséges! 

Mikor is lesz? 

2015. január 10. szombat 

Kezdés: 9.00 

Regisztráció: 8.00- 8.30 

Árpád Vezér Gimnázium 

Sárospatak, Arany János út 7. 

Kategóriák: 

1. Főverseny: 14 éves kor felett 

2. Aprónép: 14 éves korig (fiúk és lányok együtt versenyeznek) 

Díjazás: 

Főverseny: az összetett verseny 1-6. helyezettje  

FŐDÍJ: Hotel Bodrog**** Wellness: 2fő, 2 éj, félpanziós ellátással! 

Különdíjak: 

� a pingpong legjobbja 

� a sakk legjobbja 

� legjobb 18 éven aluli 

� legjobb női versenyző 

� legjobb senior (50 év feletti) 

� legjobb sárospataki 

� legjobb ÁVG DSE tag 

� legjobb határon túli 

Aprónép kategória: az összetett verseny 1-3. helyezettje 

Különdíjak: 

� legjobb lány 

� legfiatalabb versenyző 



Egy versenyző csak 1 díjat nyerhet! 

Az eredményhirdetés végén kisorsolásra kerül egy ajándék a nem díjazott résztvevők között! 

Nevezés: csak előzetesen lehetséges január 8. éjfélig! (nevezéskor kérjük megadni a 
nevet, lakhelyet, születési évet) 

Nevezési díj 1200 Ft, a helyszínen fizetendő. 

ÁVG DSE tagoknak 600 Ft. 

e-mailben: kovtam@mailbox.hu 

telefonon: 30/3673515 

Szabályok, lebonyolítás: 

7 forduló pingpongban és 7 forduló sakkban, váltakozva, svájci rendszerű párosítással, ami 

annyit takar, hogy a közel egyformán állók játszanak minden körben egymással. A 

pingpongban egy mérkőzés két 11-es játékból áll (amiket 2 pont különbséggel kell nyerni), így 

az eredmény lehet 2-0 vagy 1-1. A győztes 1 pontot kap, a döntetlen 0,5 pontot ér, a vesztes 

nem kap semmit. Sakkban 2x10 perces gondolkodási idő van, pontozás mint a pingpongnál. 

Külön sorsolás a pingpongban, külön sorsolás a sakkban minden forduló után. A 

végeredményt az összesített helyezésszámok adják (sakkhelyezés + pingponghelyezés). 

Egyebek: 

• mivel a pingpong sportcsarnokban lesz lebonyolítva, ezért szükséges váltócipő! 

• Pingpongütőt mindenki hozzon magával, a rendezők csak nagyon korlátozottan tudják 

ezeket biztosítani!  

• Az asztalok száma a létszámhoz lesz igazítva, biztosítva a pörgős lebonyolítást! 

www.sakkpong.8x.hu ;  www.facebook.com/sakkpong 

Minden résztvevőtől elvárás a sportszerű, baráti viselkedés! 

 
A változtatás jogát a rendezők fenntartják!  
 

 
 
 
 
Sárospatak, 2014-12-01        Kovács Tamás 


