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Balatonolmödi - Nagy si-
kerrel zärult a XlV. Pan-
nönia-N itrok6mia-kupa
nemzetközi sakkver-
seny. Az ötnapos, hötfor-
dulös esem6nyen min-
den koräbbinäl többen
vettek r6szt.

F dnc'sy I mre f6szen, ez6t6l
megtudtuk, hogy a hagyomä-
nyos megmdrettetdsen tiz
nemzetb6l összesen 203-an
ültek asztalhoz a värossä nyil-
vdnitäsänak huszadik szüle-
tdsnapjät ünnepld Balatonal-
mädiban. Több mint negyven
sakkoz6 6rkezett külföldr6l az
esem6nyre: oszträk, holland,
kinai, ndmet, olasz, orosz, Sri
Lanka-i. sv6d 6s szloväk ver-
senyzök is k6pviseltett6k ma-
gukat.

- A Panndnia Kulturälis
Központ vezet6se ideälis kö-
rülm6nyeket biztosftott a kä-
nikuläban, l6gkondicionält te-
remben folytak a m6rk6z6sek.
A nyäri h6s6gben k6t forduld
között a vend6gek a Balaton-
ban hüsölhettek. illetve r6szt

vehettek a hungarikum ren- 'egyben elvitte a leglobb 18 5 perces villämsakkversenyt
dezv6nysorozaton. Bizunk 6ven alulinakjär6 kupät is. O rendeztek, ahol 37 sakkoz6
benne, hogy a r6sztvevdk sok szintdn holtversenyben v6g- indult el, köztük härom nem-
6lm6nnyelgazdagodtak6sjö- zett, de a pontszämftäs neki zetközi mester.
v6re visszatdrnek - mondta a kedvezett. Az ,,A" csoport (összesen
f6szervez6. A balatonalmädi Genda 166 indul6) 6lmez6nye: l.

A f6versenyt 6riäsi megle- Kdrolyebbenazlvbenishoz- Nagy Gäbor 6 pont, 2. Sipos
pete;re g.l4 6ves N.452. ,. l$.vr4n (FM) 6,3. Jr.
Ed6;;;y;ri":;';s"i37 ' 

Garyas Mikros (rM)
ve4nemzetközi(IM)6s A tiZennögy öVeS SakkOZö 6,4. Acz6t Gergely
6 Fide-mestert (FM). , .., 

-;- -'-- - -.o,
Erdekess6g,hogyaleg- több mesteft iS megelözVe s,s. 6. szattnczy

ffiä:Tll*X?,1;'fflf_ nyerte a versenyt Eü|,l1fl,i;i;.J:
lommal v6gzett holt- genyij (IM) 5,5, 8.
versenybenazllen,dea dr. Kende György
Buchholz-pontszämitiis alap- ta ragyogö formäjdt 6s meg- 5,5, 9. Lizak Peter 5.5, 10.
jdn ezüttal is a harmadik hely nyerle az 6rt6kes különdijat. Frank Jdzsef 5,5.
jutott neki. melyet a Nitrokdmia ajänlott A,,B" csoport (összesen 37

A ,,B" csoport gy6ztese fel. Az ötnapos rendezv6ny indul6) 6lmez6nye'. l. Do-
Donnnkos Dävid lett, aki keretdben p6ntek ddlutän 5- monkos Dävid 6, 2. Verf Fed-

de 6, 3. LigetiZoltdn 5,5,4.

Härom versenyszämban ,.rrro.,** * giffiri%lTiJ;,ta"?Xiffii
m6rhett6k össze a tudä- tak a 2000 Elö-pont felet- 7. Van der Heide 4,5, B. Hor-
sukat a tizennegyedik al- tiversenyzök. A h6tfordu- väth Antal 4,5, 9. Domonkos
kalommalmegrendezett lös, sväjcirendszerü Norbert 4,5, 10. Mät6 Märia
Pannönia-Nitrok6mia- megm6reftet6sek mellett 4,5.
kupa r6sztuevöi. A Fide- az indulök egy villämver- Az ör-öt perces villämver-
6rt6kszämszerzö nem- senyen is kipröbälhattäk seny 6lmez6nye: l. Galyas
zetközi nyilt egy6ni sakk- tudäsukat, az öt-öt per- Miklds (IM) S, 2. Hardicsay
versenyt k6t csoportban ces tornän összesen 37- P6ter (IM) 6,5, 3. Acz6l Gei-
rendezt6k, a ,,B" jelü tär- en indultak gely 6,5, 4. N6meth Miklds

6,5,5.Zentai P6ter 6.
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Az idei Pannönia-kupän rekordldtsziimü sakkozri vett r6szt tiz nemzetböl összesen k6tszäzhärman ültek asztalokhoz a versenyen


