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A 2018. évi versenynaptár: “A” “B” “C” “D” kategória 

“D”-mint Hobbi, és Kerület 2 kategória: kizárólag azok a játékosok indulhatnak, akik még sohasem 

voltak leigazolva semmilyen egyesülethez, vagyis nem vettek még részt csapatbajnoki mérkőzéseken, illetve 

a kerületi másodosztályban játszanak. 

“C”- mint kerületi kategória: itt a kerület II, kerület I, és a megye C osztályokban szereplő játékosok 

indulhatnak. 

“B”- mint NB/3-ig kategória. 
“A”- mint Nyílt kategória: ebben a kategóriában bárki elindulhat tudás szinttől függetlenül. 

A verseny lebonyolítása:  minden helyezést kijátszó rendszer szerint történik, játékosokként 6-7 

mérkőzésre lehet számítani. 

A versenyek pontozása: a 16. helyezettig tart, így az egész éves pontgyűjtő versenysorozat alatt a 

következő képen lehetséges gyarapodni: 
 1.hely:       20p 

 2.hely:       18p 

 3.hely:       16p 

 4.hely:       14p 

 5.hely:       13p 

 6.hely:       12p 

 7.hely:       11p 

 8.hely:       10p 

 9.hely:        9p 

10.hely:        8p 

11.hely:        7p 

12.hely:        6p 

13.hely:        5p 

14.hely:        4p 

15.hely:        3p 

16.hely:        2p 

A kategóriák időpontjai: 

    Január:     "D" 8.-án,  "C" 15.-én,  "B" 22.-én,  "A" 29.-én. 

   Február:     "D" 5.-én,  "C" 12.-én,  "B" 19.-én,  "A" 26.-án. 

   Március:     "D" 5.-én,  "C" 12.-én,  "B" 19.-én,  "A" 26.-án. 

   Április:     "D" 9.-én,  "C" 16.-án,  "B" 23.-án,  "A" 30.-án. 

     Május:     "D" 7.-én,  "C" 14.-én,  "B" 21.-én,  "A" 28.-án. 

    Június:     "D" 4.-én,  "C" 11.-én,  "B" 18.-án,  "A" 25.-én. 

    Július:     "D" 9.-én,  "C" 16.-án,  "B" 23.-án,  "A" 30.-án. 

 Augusztus:     "D" 6.-án,  "C" 13.-án,  "B" 20.-án,  "A" 27.-én. 

Szeptember:     "D" 3.-án,  "C" 10.-én,  "B" 17.-én,  "A" 24.-én. 

   Október:     "D" 8.-án,  "C" 15.-én,  "B" 22.-én,  "A" 29.-én. 

  November:     "D" 5.-én,  "C" 12.-én,  "B" 19.-én,  "A" 26.-án. 

  December:     "D" 3.-án,  "C" 10.-én,  "B" 17.-én,  "A" 28.-án. 

FELHÍVÁS:  az egész éves pontgyűjtő versenyeink januártól-decemberig tartanak. A hivatalos bajnoki 

szezon májusban történő lezárásával, a felfelé osztályt ugró játékosok még végigjátszhatják a megkezdett 

pontgyűjtő évet az adott kategóriában. 

A versenyek helyszíne:   Bp. 1152, Szentmihályi út. 171 / CHINA MART 

A versenyekre való nevezési díj:   2.000 Ft 

A versenyek kezdési ideje:  minden hétfőn / 18:30 

Díjazás:  az első három helyezett éremben részesül. 

Az esetleges változások jogát fenttartjuk! 
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