
II. Fekete Ferenc Emlékverseny 
Rapid egyéni sakkverseny kiírása                              

 
 

Célja: Megemlékezés Fekete Ferencről, Parasznya elhunyt ex-polgármesteréről. 
            Lehetőséget adni az amatőr és igazolt sakkozóknak a rapid sakkban való    
            versenyzéshez, a helyi, megyei és távolabbról érdeklődők számára. 
            A sportág népszerűsítése, sportbaráti kapcsolatok kialakítása, ápolása. 
 
Helye:         Művelődési Központ Parasznya, Rákóczi u. 64. szám.  
Időpontja: 2022. december 03. szombat. 
 
Rendezők: Parasznya Község Önkormányzata,  

       Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sakkszövetség. 
Fővédnök: Horváth Jánosné polgármester – Parasznya                   
Versenybíró: Galkó Tibor országos versenybíró, főtitkár – B.- A.- Z megyei SSZ. 
 
Lebonyolítás: 7 forduló, 2x10 perc + 5 sec. tempó, 2 csoport, swiss-Manager párosítás. 
                          Az „A” csoportban az indulás, csak 2022. évre  érvényes versenyengedéllyel    

 vagy FRD -vel lehetséges, a „B” csoportban csak kizáróan nem igazolt     
amatőrök versenyezhetnek, akiknek nincs FIDE azonosítója és Élő – pontja. 

 
Nevezés: galkotibor1@gmail.com  írásban, illetve a +36 70 603 9296 mobil szám hívásával. 
 
Nevezési díj:  „A” csoport (Igazolt sakkozók) 3 000 HUF. 
  „B” csoport (Nem igazolt, amatőr sakkozók) 1 000 HUF. 
                          A nevezési díj befizetése a regisztrációkor a helyszínen történik. 
                          A nevezési díj minőségi hideg étkezést is tartalmaz. 
 

Nevezési határidő: 2022. november 30. éjfél. 
                         Technikai okok miatt, helyszíni nevezést nem tudunk elfogadni!                                                
 A versenyen maximum 65 fő indulhat. Az „A” csoport FIDE rapid Élő - pont szerző! l 
 
Holtverseny eldöntése: egyenlő szerzett pontszámnál, Buchholz, progresszív, TPR, sorsolás. 
 
Program: Helyszíni regisztráció: 08:30 – 09:30 óra között 
                           Megnyitó: 09:45 – 10:00 óra között 
                                       1.forduló: 10:00 – 10:30 óra között 
      Étkezés: 13:00 – 13:30 óra között 
                                       7.forduló: 15:00 – 15:30 óra között 
              Díjkiosztó: 16:00 órakor. 
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Díjazás: „A” csoport  
(40 fő indulása esetén)) 

 

Fődíjak: 
Bajnok: 25 000 HUF, kupa, érem, oklevél 
2. hely: 20 000 HUF, érem, oklevél 
3. hely: 15 000 HUF, érem, oklevél 
4. hely: 12 000 HUF,  
5. hely: 10 000 HUF. 

Díjazás: „B” csoport  
(20 fő indulása esetén) 

 

Fődíjak: 
Bajnok: 15 000 HUF, kupa, érem, oklevél 
2. hely: 12 000 HUF, érem, oklevél 
3. hely: 10 000 HUF, érem, oklevél 
4. hely:   8 000 HUF,  
5. hely:   5 000 HUF. 

Különdíjak: „A” és „B” csoport 

 
Legjobb nem díjas női: serleg + ajándék. 
Legjobb nem díjas szenior (1962): serleg + ajándék. 
Legjobb nem díjas ifi (2004): serleg + ajándék. 
Minden díj bruttóban értendő. 
A díjátadón sorsolásra kerül 1 karton pezsgő. 
 
Egyéb:  A versenykiírás megtalálható a https://borsodsakk.hu/  a     
              https://chess.hu/versenynaptar/ honlapokon, illetve az 
              aktuális nevezési listák és később az eredmények a  

              http://chess-results.com/fed.aspx?lan=1&fed=HUN honlapon.  
              A változtatás jogát a rendezők fenntartják! 

                                                                
Fekete Ferenc 

 

Sok sikert és kellemes időtöltést kívánunk Parasznyán! 
Miskolc, 2022.11.05.                                                                                    a rendezők 
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