
 
 

 
ELECTROFOR KUPA 

Nyilt rapidverseny 

Nagyvárad 

 
1.Szervezők: Cartis For Sport Egyesület +ERA-PARK Nagyvárad 
2. Helyszín: ERA-PARK Nagyvárad http://era-oradea.ro/ 
3. Program:  A megnyitó és a technikai megbeszélés 2017  június 10-én zajlik 9.30 órai 
kezdettel. A záróünnepsége a versenynek 2017  június 10-én lesz, az utolsó forduló után.  
4.Játékidő: 9 forduló, svájci rendszerben 
                   15 perc játékosonként, tehát összesen 30 perc  
A sorshuzást számítógépen végzik. A kritériumokat a verseny elején lezárt boritékokból 
húzza az első kiemelt és csak az utolsó forduló lejátszása után nyitják ki és derül ki a 
sorrend.    
5. Dijazás 
Összdijak értéke: 5000 RON és vásárlási utalványok az ERA-PARK Váradtól. A dijak 
biztosítottak 70 nevező esetében. 
Fődijak: 
1. 900 ron + 100 ron vásárlási utalvány 2. 700 ron + 100 ron vásárlási utalvány   3. 550 
ron+ 100 ron vásárlási utalvány   4. 400 ron + 100 ron vásárlási utalvány   5. 300 ron + 
100 ron vásárlási utalvány  6. 200 ron + 100 ron vásárlási utalvány  7. 150 ron + 100 ron 
vásárlási utalvány   8. 150 ron + 100 ron vásárlási utalvány  9. 100 ron   10. 100 ron 
Játékosok 1901-2050 ÉLŐ közöttiek (min. 5 játékos)       
1. 200 ron + 50 ron vásárlási utalvány  2. 100 ron + 50 ron vásárlási uatlvány  3. 50 ron 
Játékosok 1750-1900 ÉLŐ közöttiek (min. 5 játékos) 
1. 200 ron + 50 ron vásárlási utalvány  2. 100 ron + 50 ron vásárlási utalvány  3. 50 ron   
Játékosok 1750 ÉLŐ pont alattiak (min. 5 játékos) 
1. 200 ron + 50 ron vásárlási utalvány  2. 100 ron + 50 ron vásárlási utalvány   3. 50 ron 
Ifjúsági játékosok- maximum 16 évesek (min. 5 játékos)  
   1. 150 ron + 50 ron vásárlási utalvány   2. 100 ron   3. 50 ron 
Veteránok - 60 év felettiek (min. 5 játékos) 

1. 100 ron 2. 50 ron vásárlási utalvány 
Nők (min. 4 játékos) 

1. 100 ron vásárlási utalvány 
A díjak nettóban van és nem lehet halmozni őket. 

                       
       6. Nevezés     
   seniori                                    40 ron  
                            váradi senior                                                    25 ron       

ifjúsági (maximum 16 éves)              25 ron      
nyugdíjasok                             25 ron          

Kérjük Önöket, hogy nevezzenek be egészen 2017 június 9-ig. A játékosok, akik ezen 
dátum után neveznek be, egy nagyobb nevezési díjat kell fizessenek 20 ronnal.  

7. Egyebek: 

http://era-oradea.ro/


A szervezők biztosítják a készleteket 70 játékos számára.  
Figyelem: Az első 70 játékos, aki benevez, kap egy 15 ron értékű vásárlási utalványt! 

Azért, hogy részesüljön ebben a vásárlási utalványban szükséges, hogy legyen nála egy 
személyigazolvány mert máskülönben nem lehet megkapni az utalványt!  

Fenntartjuk a jogot arra, hogy megválasszuk a játékosokat! (azon játékosok, akik az 
elmúlt években sportszerűtlenek volnak, nem lesznek elfogadva a versenyben)    

8. További információk:        RAŢ  DAN 
TEL:     +40726-785480       E-mail: danrat_99@yahoo.com  

mailto:danrat_99@yahoo.com

