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A 2014/2015. ÉVI BUDAPESTI FELNŐTT AMATŐR SAKK 

CSAPATBAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 

1. A bajnokság célja: Versenyzési lehetőség biztosítása sportkörök tartalékcsapatai illetve egyéb 

sakkegyletek csapatai, baráti körök számára; a sportbaráti kapcsolatok ápolása. 

2. A bajnokság rendezője: A Budapesti Sakkszövetség (a továbbiakban: BSSZ). 

 A BSSZ felnőtt csapatbajnokságainak versenybírósága (továbbiakban: Versenybíróság): 

3. A bajnokság résztvevői: 

A Magyar Sakkszövetséggel (továbbiakban: MSSZ) tagsági viszonyban álló, budapesti székhelyű 

sakkegyesületek, sakkszakosztályt működtető sportegyesületek (továbbiakban: sportkörök) 

tartalék sakkcsapatai továbbá egyéb sakkegyletek sakkcsapatai, valamint bármely baráti társaság, 

aki benevez 

4. A bajnokság lebonyolítási rendje: 

4.1. A fordulók száma és rendje, sorsolás: 

 9 forduló, napi három mérkőzéssel, a nevezett csapatok számának függvényében alakul ki a 

lebonyolítás rendje (svájci- illetve körverseny). A versenynapok: 2014. november 16., november 

30., december 14.  

4.2. A csapatok létszáma fordulónként: 

 Az Amatőr csb. csapatonkénti leültetési létszáma 4 fő. 

 Csak 1500 FIDE élő pont alatti játékosok játszhatnak. 

4.3. A bajnokság helyszíne: 

4.3.1. Sakksarok Oktatási Stúdió, 1076 Budapest, Szinva u. 3. (bejárat az Alpár utca felől) 

4.3.2. A sorsolás alkalmával véglegesített csapatbesorolásokat, a csapatok és csapatvezetők adatait 

tartalmazó listákat, a végleges lebonyolítási rendet, a fordulók számát és időpontját (a beérkezett 

és elfogadott nevezések figyelembevételével) a Versenybíróság a sorsolás alkalmával közli a 

csapatokkal, és közzététeti a www.bssz.hu oldalon. 

4.4. A helyezések eldöntései, rájátszás: 

4.4.1 A bajnoki címeket és a helyezéseket az elért játszmapontok büntetőpontokkal csökkentett összege 

határozza meg (olimpiai pontszámítás). 

4.4.2 Holtverseny esetén elsősorban a csapatgyőzelmi pontszámítás, másodsorban az egymás elleni 

eredmény, harmadsorban körverseny esetén a Berger-Sonneborn, svájci verseny esetén a Buchholz 

értékelés dönt (a játszmapontok alapján). 

4.5. A bajnokság eredményeinek regisztrálása és díjazása: 

4.5.1. Az Amatőr csb. nem versenyengedély-köteles, így értékszámot sem lehet rajta szerezni vagy 

változtatni. 
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4.5.2. Az első három helyezett csapat oklevél, játékosai pedig 8 fő erejéig érem díjazásban részesülnek. 

(Az ezen felül igényelt érmeket a sportkörnek kell finanszíroznia.) 

4.6. Feljutás–kiesés: 

Az Amatőr csb.-ből nincs sem feljutás, sem kiesés. 

5. A nevezés szabályai: 

5.1.  Nevezési határidő: 2014. november 7. 17 óra. 

5.2. Nevezési űrlap: A www.bssz.hu oldalon lehet az online nevezési űrlapot kitölteni.  

5.3. Nevezési díj: 6000 forint, mely magában foglalja a versenybírói díjat is, és alábbi módokon lehet 

befizetni: 

 – Személyesen a BSSZ irodájában szövetségi napokon a BSSZ főtitkáránál 

– Átutalással a BSSZ bankszámlaszámára: 11705008–20466718 

6. A csapatok összetételére, a játékosok nyilvántartására vonatkozó szabályok: 

6.1. Erősorrend az Amatőr csb.-n, átigazolási, vendégjátékosi szabályok: 

6.1.1. A csapatok erőlistájára versenyengedélyes és amatőr játékosok egyaránt felkerülhetnek, egyesületi 

hovatartozástól függetlenül. Egy játékos azonban csak egy csapat erőlistáján szerepelhet a 

bajnokságon belül. A több csapatot indító szakosztályok nem egységes, hanem egymástól 

független, szeparált erőlistát kell, hogy leadjanak. 

6.1.2. A csapatoknak erőlistájukat elsősorban elektronikus, a www.bssz.hu oldalon 2014. július 28-tól 

megtalálható űrlap excel-táblázatot kitöltve, xls formátumban kell beküldeniük a 

gyomber.tamas@bssz.hu címre 2014. november 7-ig. Az erőlistára a játékosok tetszőleges 

sorrendben vehetők fel. 

7. A csapatbajnoki mérkőzések lebonyolítási szabályai: 

7.1. A mérkőzések helyszíne és időpontja: 

A mérkőzéseket a megadott napokon és helyszínen, 9:00, 10:45 illetve 12:30 órás kezdési 

időpontban kell lejátszani. 

7.2. A mérkőzések játékrendje: 

45 perc játékosonként a FIDE rapid szabályai szerint. Késési idő 15 perc. 

A játszmajegyzés az utolsó 5 percet leszámítva kötelező. 

7.3. A csapatok leültetési rendje: 

Minimális leültetési létszám első csapat esetében 4 fő, második csapat esetében 3 pár. A csapatok 

leültetése az MSSZ „A sakkjáték versenyszabályzata” 20. §. alapján történik. A játékosok 

tetszőleges sorrendben leültethetők, azonban egymáshoz viszonyított ülési sorrendjüket az egyes 

versenynapokon belül megváltoztatni nem lehet. 

7.4. A mérkőzések elindítása: 

A késési időt kivéve mindenben megegyezik a Bp. csb. versenykiírásában foglaltakkal (9.4-es 

pont). 

8. Eddig még nem részletezett szabálytalanságok és szankcióik: 

8.1. Hiányzó játékosok kontumálása: az egy csapatnál bekövetkezett harmadik és minden azt követő 

kontumálás esetén a csapattól 2 pontot le kell vonni. Egy játékos harmadszori kontumálása miatt 

további 2 büntetőpontot le kell vonni, és az adott játékost az erőlistáról véglegesen törölni kell. Az 1. 

táblán való kontumálás játszmánként automatikusan 1 büntetőpont kirovását okozza. A több okból 

bekövetkezett büntetőpontokat összesíteni kell. 
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8.2. Elmaradt mérkőzésen újrajátszás nincs. A kiálló csapat annyi pontot kap, ahány fővel szabályosan 

kiállt. A ki nem álló csapatot a Versenybíróság büntetőpont levonással sújtja. 

8.3 A versenyteremben mindenfajta magánbeszélgetés tilos, játékban lévő játékos versenytermen 

kívül sem folytathat mással semmilyenfajta beszélgetést! A versenyteremben bekapcsolt állapotú 

(hangadásra képes) elektromos kommunikációs eszköz nem lehet, játékban lévő játékosnál 

bekapcsolt állapotú ilyen eszköz (még a lehalkított, de bekapcsolt mobiltelefon is) azonnali 

játszmavesztéssel jár. 

8.4 Óvást a hivatalos, vagy a mérkőzésre kijelölt csapatvezető tehet, kizárólag írásban, vagy a helyszínen a 

versenybírónál, vagy a fordulót követő szövetségi napon 17 óráig, a BSSZ pénztárába történő 15 000 

forint egyidejű letétbe helyezése mellett (melyet megalapozott óvás esetén a csapat visszakap, 

ellenkező esetben a BSSZ arról számlát állít ki). A Versenybíróságnak 4 munkanapon belül köteles 

összeülnie és döntenie, a döntés végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs. 

9. Egyéb rendelkezések: 

9.1. A versenybíró köteles a csapatmeccsek befejezését követő 120 percen belül a 

gyomber.tamas@bssz.hu emailcímen lejelenteni a meccsek végeredményét. 

9.2. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a BSSZ Bp. csb. versenykiírása és az MSSZ „A sakkjáték 

versenyszabályzata” 4.3. pontja: Versenyszabályok csapatversenyekre (17-34. §), az Elnökség és a 

Versenybíróság döntései az irányadók. 

 

Budapest, 2014. október 9. 

 

A 2014/15-ös évadban is az induló csapatoknak és versenyzőiknek, 
szurkolóiknak eredményes és sportszerű versenyzést kíván a 

Budapesti Sakkszövetség Elnöksége és Versenybírósága 
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