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VERSENYKIÍRÁSA

Csongrád Megyei Sakkszövetség



A nevezés tartalmazza a tanuló nevét, születési idejét, iskolája nevét, címét, a szervezőtanár nevét és 
telefonszámát.

2. A verseny helye: Petőfi-telepi Művelődési Ház, 6727 Szeged, Szántó Kovács János u.28.

 V. korcsoport:  2003–2004-ben születettek,

 I. korcsoport:   2011.01.01- jén, vagy azóta születettek,

 
1. A verseny célja:  Csongrád Megye 2019/2020-as tanévi Diákolimpiai Sakkbajnoka cím, a helyezések és 
az országos döntőbe jutás jogának eldöntése. „Amatőröknél” az első, „Értékszámosoknál” az 1–3. 
helyezett jogosult indulni az országos döntőn.

3. A verseny ideje: 2020. február 22. 9.00–15.00

4. A verseny rendezője: Csongrád Megyei Sakk Szövetség

 III. korcsoport: 2007–2008-ban születettek,

 VI. korcsoport: 2000–2002-ben születettek.

A versenybíróság tagjai: elnök: Bartos Ferenc, titkár: Herpai József, tag: Mikó Valér

 II. korcsoport:  2009–2010-ben születettek,

Igazolás: diákigazolvánnyal

6. Nevezés: nevezni az iskoláknak vagy a versenyzőknek 2020. február 20-án 24.00-ig beérkezően Bartos 
Ferencnek a bartosferenc@mensa.hu e-mail címén lehet. Az iskola tanárának be kell nevezni a tanulót 
az Országos Diáksport Szövetség honlapján is. Ennek hiányában a tanuló nem indulhat a megyei 
döntőn!

5. A verseny résztvevői: Csongrád Megye általános és középfokú iskoláinak azon tanulói, akik az adott 
iskolába a 2019/20-as tanév kezdetéig beiratkoztak, és a verseny időpontjában is az iskola tanulói.

 IV. korcsoport:  2005–2006-ban születettek,

Nevezési díj: 1500,- Ft, amit a jelentkezésnél a helyszínen kell befizetni! Helyszíni nevezésre akkor van 
lehetőség, ha a diák igazolni tudja, hogy tanára benevezte a Diáksport Szövetség honlapján!

- progresszív számítás

Holtverseny esetén:  - egymás elleni eredmény,

Az első helyen kialakult holtversenyt az amatőröknél a 10-es pont szerint kell eldönteni!

A gondolkodási idő játszmánként 20–20 perc + lépésenként 3 másodperc. Külön csoportban játszanak a 
lányok és a fiúk.

Kategóriánként és korcsoportonként a résztvevők számától függően körmérkőzéses vagy svájci 
rendszerben a FIDE rapid szabályai szerint rendezzük a megyei döntőt. 

8.Díjazás: 1–3. helyezettek érem, az 1–6. helyezettek  oklevél díjazásban részesülnek.

 A helyezések eldöntése: a helyezéseket a szerzett pontok alapján döntjük el. 

Akinek van értékszáma ezen a listán, az csak az „Értékszámos” kategóriában indulhat. 

7.A verseny lebonyolítása: A versenyt  AMATŐR és ÉRTÉKSZÁMOS kategóriában rendezzük. Az 
„Amatőr” kategóriába azok tartoznak, akik a 2019. szeptember 1-jei FIDE listán nem rendelkeznek FIDE 
értékszámmal (standard, rapid). Az első és második korcsoportban együtt versenyeznek az amatőr és az 
értékszámos versenyzők. A lebonyolítási rend a 10-es pont alatt!

Amennyiben az értékszámosoknál továbbjutó hely eldöntését kívánó holtverseny alakul ki, és a 
fentiek egyike sem dönt, ott is a 10-es pont szerint kell eljárni! 

- magasabb Buchholz vagy Berger értékszám (svájci vagy kör),



létszám 2 fő (amatőröknél): fordulók száma 2, aki eléri a 1,5 pontot továbbjut, ha egyenlő, újabb  
két játszma, ha az is egyenlő, akkor rájátszás!

ź Lebonyolítás rendje:

9. Költségek: a rendezés költségeit (terembér, játékvezetői díj, díjazás...) a rendezők, a résztvevők kiadásait 
maguk, vagy az iskoláik viselik.

létszám 13 főtől: svájci (7 forduló), ha egyenlő, akkor egymás elleni, Bucholz, progresszív, ha 
minden egyenlő, akkor rájátszás!

Szeged, 2019. december 16.       Rendezők

létszám 5–8 fő: körmérkőzés (5 vagy 7 forduló), ha egyenlő, akkor egymás elleni, Berger-
Sonneborn, ha minden egyenlő, akkor rájátszás!
létszám 9–12 fő: svájci (6 forduló), ha egyenlő, akkor egymás elleni, Bucholz, progresszív, ha 
minden egyenlő, akkor rájátszás!

ź Rájátszás (ha teljes holtverseny alakul ki továbbjutó helyeken)

ź Jelentkezés és igazolás: 2020. február 22-én, szombaton  8–8.55 óra között a verseny helyszínén. Aki 
8.55-kor nincs a teremben, a versenyen nem indulhat!

létszám 3–4 fő: dupla kör (6 forduló), ha egyenlő, akkor egymás elleni, Berger-Sonneborn, ha 
minden egyenlő, akkor rájátszás!

ź A bajnokság korrekt és zavartalan lebonyolítása érdekében a versenybíróság elrendelheti egyes korcso-
portokban a nem versenyző személyek kizárását, tehát a verseny zárttá tételét.

ź Az itt nem szabályozott kérdésekben a Magyar Diáksport Szövetség rendelkezései és a Magyar 
Sakkszövetség rapid versenyekre vonatkozó szabályai az irányadók.

2 játszma 5 perc + lépésenként 3 másodperc hozzáadásával, váltott színekkel. 1:1 esetén Armaged-
don parti, sorsolt színekkel, világos 5 perc, sötét 4 perc. Világosnak győznie kell a tovább-
jutáshoz! Döntetlen vagy sötét győzelem esetén sötét jut tovább!

10.Egyéb rendelkezések: 

ź Óvni írásban a forduló befejezését követő 5 percen belül lehet 5.000,- Ft óvási díj befizetésével. Ha az 
óvásnak helyt adnak, akkor a befizető visszakapja az összeget!


