
 



FUNCHESSTIC! 
SZABAD UTAT A TEHETSÉGNEK! 

Mi a Funchesstic? 

     A Funchesstic! egy szórakoztató jellegű, sakkot népszerűsítő, nemzetközi rendezvény, amely korhatár nélkül várja a sakk iránt érdeklődőket. A 
szervezők célja, hogy új megvilágításba helyezzék a játékok királyát, a sakkot. A rendezvény művészeti, szórakoztató, verseny, oktató és 
jótékonysági programokkal csalogatja a látogatókat. 
A fesztivál művészeti programjában igyekszik a sakkot minél több szempontból bemutatni, így fiatal tehetségek és már ismert művészek számára 
biztosítani kívánja a kibontakozás illetve aművészi újra értelmezés lehetőségét a sakkozás páratlan miliőében. A rendezvény szórakoztató 
programja elrugaszkodik a hagyományoktól és látványos showelemekkel, játékkal, vetélkedővel, közéleti szereplők szerepvállalásával kívánja 
népszerűsíteni a sakkozást. A Funchesstic! versenyprogramja viszont az általános és középiskolás korosztály számára biztosít megmérettetést, 
amely lebonyolítása a FIDE, azaz a Nemzetközi Sakkszövetség szabályaival összhangban zajlik. Az oktatóprogram, teret biztosít a sakkjáték 
elsajátítására, a különleges sakkváltozatok megismerésére, tanári továbbképzésre illetve szakmai találkozókra, oktatásiprogramok játékok és 
könyvek bemutatására. A jótékonysági program pedig egy időszerű bajon kíván segíteni. A rendezvény műsorszámai által hirdetni kívánja a 
barátságot, a szeretet, a nemzeti összetartozást, a kölcsönös megbecsülést illetve felhívja a figyelmet a közös értékinkre és zászlojára tűzi a 
magyar és a régióban élő őshonos nemzetek kultúrájának bemutatását. 
     A Funchesstic! május 19-én a család legszebb szombati időtöltése lesz. 
 

Szervezők: 

       
 

Aragóniai 
Beatrix Sakk 

Klub 

Hét Nap 
Lapkiadó Kft. 

Palicsi Park Kft. 
Palics Ludas 
Közvállalat 

Kolibri a 
Családokért 

Egyesület 

Miroslav Antić 
Általános 

Iskola 
Palics 

Familia Nostra 
Vajdasági 

Szövetség a 
Családokért 

Vajdasági 
Ifjúsági 
Fórum 

 

Időpont és helyszín: 

 

2018. május 19. (szombat), 
9:00 – 24:00 

Vigadó 

Hősök parkja sz.n. 
24413 Palics (Palicsfürdő) 

Vajdaság, Szerbia 

k 

 



Program:  

 

 MŰVÉSZETI  

PROGRAM 

SZÓRAKOZTATÓ 

POGRAM 
VERSENYPROGRAM 

OKTATÓ  

PROGRAM 

JÓTÉKONYSÁGI 

PROGRAM 

9:00 

Sakksétány 
Aszfalt graffiti alkotás 

Süge Rékával 

Sakk-Tesz-Vesz 
Tallérszerző 
vetélkedő * 

Sakkbazár 
Sakkos kirakodó 

vásár 

Sakk / Csillagsakk 
Regisztráció 

Sakkzsákfitnesz 
Zsákbanugráló 

sakkjátszma 

 
Minden bábu 

fontos! 
Jótékonysági 

sakkbábu 
gyűjtés ** 

 

9:30 

10:00 

10:30 

11:00 

Szabad utat a tehetségnek! gálaműsor 
B. Varga Ádám: Pioneer 

Fogarassy Anna & Bajári Roland: Repülj madár! 
Vajtai Viki & a Grund: On Ira / Performance Chess Art 

Ünnepi megnyitó 
Aragóniai Beatrix sakkdíjkiosztó 

11:30 ChessN’Soul 
Bognár Nóra 

Fotó- és lélekkép- 
kiállítása 

Sakkszimultán Show 

Brasnyó Zoltánnal& 
Zvekán Péterrel 

 
Berényi Nikolett & Alegnagyobb 

vajdasági tehetségek 

1. forduló Sakktudor: 
dr. Máté Emese és 
Rózsa Zsombor: 

Érzelmi intelligencia 
fejlesztése művészi 
sakkjáték révén. 

 
Tanári továbbképzés 

 

Sakkárverés 
Polgár Judit aláírt 
sakkos tárgyainak 

árverése 

12:00 2. forduló 

12:30 Chess-Press 
Interaktív újságszerkesztő 

reality 
Bíró Tímeával 

3. forduló 

13:00 4. forduló 

13:30 
Keresd a Shomát! 

Kürtőskalácsos nyereményjáték 

14:00 

 
Ereklyevadász 

Logisztikai sakkvetélkedő 
 

 

ChessPinata 
Show 

Sakkos pinháta 
játék. 

Sakk-klikk 
Számitógépes 
sakkvetélkedő 

5. forduló 

Sakkprezi: 
Társasjáték bemutató 

 
Tanári továbbképzés 

FunBox 
Jótékonysági 

adománygyűjtő 
akció 

14:30 6. forduló 

15:00 7. forduló 

15:30 
Helló Felség! 

Műveltségi sakkvetélkedő show Rózsa 
Zsomborral Szünet 

16:00 

16:30 

17:00 Sakk rázzad! 
Táncpárbaj 
vetélkedő 

SuperstarQuiz 
Sakklépéses 
bulvárkvíz 17:30 

18:00 Eredményhirdetés 

18:30 Nyereményjáték sorsolás 

19:00 KRISZ RUDOLF 

Szuperkoncert 
19:30 

20:00 

FEJESS 

Millenium Chess Party 
 

20:30 

21:00 

21:30 

22:00 

22:30 

23:00 

23:30 

24:00 

 

* A Sakk-Tesz-Vesz játékai során megszerzett tallér a Funchesstic! boltban beválthatók értékes nyereményekért. 

** Minden családban akadhat régi, hibás vagy nem teljes sakk-készlet vagy sakkbábu, amit mi szívesen fogadunk, kiegészítünk és ismét 

rendeltetésének megfelelően felhasználunk. 

 



Propozíciók: 

 

A Funchesstic! versenyprogramja nemzetközi jellegű, a versenyen általános valamint középiskolás gyerekek vehetnek részt. 

     A verseny svájci rendszerű és 7 fordulóból áll. A játszmák időtartama 20 perc, azaz 10 perc játékosonként. A játszmák a FIDE szabályai, 

illetve a Vajdasági Sakkszövetség szabályai szerint zajlanak. 

 

Egyéni verseny 

     A verseny során a leány és a fiú versenyzők a saját korosztályuknak megfelelő kategóriában együtt játszanak, de a leányok a végleges 

sorrendből kiemelésre kerülnek, és külön lesznek rangsorolva. Az egyéni rangsorolást 7 lejátszott forduló után állítjuk össze. Győzteseket a 

következő versenykategóriákban hirdetünk: 

▪ leány 1-4. osztályos általános iskolás (a végleges sorrendből kerülnek kiemelésre) 

▪ leány 5-8. osztályos általános iskolás (a végleges sorrendből kerülnek kiemelésre) 

▪ leány 1-4. osztályos középiskolás (a végleges sorrendből kerülnek kiemelésre) 

▪ fiú 1-4. osztályos általános iskolás 

▪ fiú 5-8. osztályos általános iskolás 

▪ fiú 1-4. osztályos középiskolás 

     A kategóriák győztese a legmagasabb pontszámot elért versenyző. Holtverseny esetén a rangsorolást további szempontok alapján döntjük el 

(Buchholz és módosított Buchholz számítás, Progresszív pontszám). 

 

Csapatverseny 

     A versenyt három kategóriában szervezzük: 1-4. és 5-8. osztályos általános iskolás, valamimt 1-4. osztályos középiskolás tanulók számára. 

     Minden iskola legfeljebb kettő csapatot nevezhet kategóriánként, a csapatokat leány és fiú versenyzők vegyesen is alkothatják. 

     Egy csapat legfeljebb öt tagból állhat.  

     A csapatok végső rangsorát a csapatban szereplő négy legeredményesebb versenyző által elért pontszámok összege adja. Azonos 

csapathoz tartozó versenyzők a verseny során nem játszhatnak egymás ellen. 

 

  Díjazás:  

Egyéni verseny díjazási rendszere 

     A verseny 1., 2., 3. helyezettje ajándékcsomagban, serlegben és oklevélben részesül. 

 

Csapatverseny díjazási rendszere 

     Az 1., 2., 3. helyezett csapat serlegben részesül, és a csapat 4 legsikeresebb tagja oklevelet vehet át. 

 

Versenybíró: 

 

 A verseny játékvezetője Milorad Maravić nemzetközi sakkbíró lesz. A játékvezető döntései véglegesnek számítanak. 

 

Étkezés: 

 

A fesztivál ideje alatt lehet LAGUNA pizza szeleteket, üdítőket és SHOMA kürtőskalácsot vásárolni, 

 

 

 

 



Nevezés: 

     Megkérünk minden nevezni kívánó iskolát, hogy a benevezendő gyerekek névsorát juttassa el a funchesstic@outlook.com e-mail címre. A 

névsornak tartalmaznia kell a versenyző teljes nevét, születési dátumát és a kategóriát, amiben indulni kíván.  

     Benevezési határidő 2018.05.17.A benevezési határidő lejártával nem áll módunkban további jelentkezéseket fogadni. 

     Bővebb tájékoztató Rózsa Zsombor a funchesstic@outlook.com e-mail címen vagy a Funchesstic! Facebook oldalán kapható. 

     Felkérjük a részvevőket, hogy 2018. 05. 19-án legkésőbb 10 órára jelenjenek meg a verseny helyszínén. 

     A résztvevőket megkérjük, hogy a benevezett versenyzők számának megfelelő sakk-készletet és sakkórát, a verseny ideje alatt 

bocsájtáson a szervezők rendelkezésére. 

     A csapatok vezetői a verseny helyszínén is kötelesek regisztrálni (9:00 órától 10:00-ig). 

Etikett: 

Sakk játék közben a játékosok, a kísérőik és a nézőkegyaránt bizonyos viselkedési normáknak meg kell, hogy feleljenek. 
     A játékra előrelátott térben csak a versenyzők és a versenybírók tartózkodhatnak. 
     A játék kézfogással indul. 
A vesztes gratulál az őt legyőzőnek, a győztes azt barátságosan elfogadja. 
     A vesztes alapállásba állítja a bábokat, míg a győztes bejelenti a versenybírónak az eredményt. 
Soha nem jó érzés veszíteni, de néha mindannyian így járunk. Nem udvarias dolog a csalódottságot bármilyen érzelmi kitöréssel kimutatni. 
Ugyanígy a győztesnek sem illik kitörő üdvrivalgással ünnepelni. Ez egész egyszerűen modortalanság. 
A kibicelés sem szép dolog. Nemcsakhogy udvariatlan, de a szabályoknak is ellentmond. 
     Játék közben illik csöndben maradni és nem elfogadható az ellenfél bárminemű zavarása sem. 

Támogatók: 

 
 

 
 

Magyar Nemzeti Tanács Polgár Judit Sakk Alapítvány Pannon RTV Shoma Kürtőskalács 

 
 

 
 

Zvonko Bogdan Borászat SuboticaGAS OTP Bank K-office Computer Shop 

 
   

Extrudi RéelChocolate Chesskid.com Masterplast 

 
 

  

Microtel Cím Gas Kft. Manna Kft. Erdsoft 

  

 
 

Minaqua Dinovizija Video Production Grafoprodukt Kockica 

 
   

Podit Innovatív Gyermek Akadémia 
Óvó- és Edzőképző Szakfőiskola 

Szabadka 
Ford Grand Motors Szabadka Kecenovic Company Kft. 

 

Szeretettel várunk! 

mailto:funchesstic@outlook.com

