IV., XV., XVI., és XXIII. kerületi nyílt és amatőr SAKK diákolimpia
versenykiírása
2021-2022
A verseny helye és ideje: Magyar Sakkszövetség, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 10.
A verseny célja: eldönteni, hogy korcsoportonként és nemenként kik jussanak tovább a Budapesti
Elődöntőbe és a pótdöntőbe (április 23. és április 22.). Továbbá azokban a kerületekben segíteni a
gyerekek játéklehetőségét, ahol nem rendeztek diákolimpiát.
IV. kerület és XXIII. kerület (max. 80 fő nevezését tudjuk fogadni a versenyterem adottságai
miatt):
helyszíni regisztráció lezárása: 2022. április 14. 13.00.
kezdés:
2022. április 14.
13.30 – I-VI. kcs. fiú/lány egyéni
XV. kerület és XVI. kerület (max. 80 fő nevezését tudjuk fogadni a versenyterem adottságai
miatt):
helyszíni regisztráció lezárása: 2022. április 14. 15.45.
kezdés:
2022. április 14.
16.00 – I-VI. kcs. fiú/lány egyéni
Résztvevők: I., II., III., IV., V., VI. korcsoportos lányok, fiúk külön versenyezve.
Egy intézmény, nemenként és korcsoportonként max. 4-4 főt nevezhet.
Betegség esetén cserejátékos hozható.
Az I. és II. korcsoportban nyílt verseny kerül megrendezésre, értékszámra való tekintet nélkül
(itt nincs külön értékszámos és amatőr kategória, nyílt verseny van).
A III - VI. korcsoportos, amatőr, „B” kategóriás tanulók, akik 2021. szeptember 1-jén nem rendelkeztek FIDE
standard értékszámmal.
Az ugyan ezen korcsoportos tanulók, akik 2021. szeptember 1-jén rendelkeztek FIDE standard értékszámmal,
egyből indulhattak a Bp-i Elődöntőn.
Egyéni Korcsoportok:
I.
kcs. 2014-ben, vagy később születtek
II.
kcs. 2012-2013-ban születettek
III.
kcs. 2010-2011-ben születettek
IV.
kcs. 2008-2009-ben születettek
V.
kcs. 2006-2007-ben születettek
VI.
kcs. 2002-2003-2004-2005-ben születettek

Díjazás: oklevél díjazás lesz az 1-3. helyezetteknek, a korosztályok legjobbjai bejutnak a Bp-i
Elődöntőbe.
Nevezés: Kizárólag előnevezéssel e-mailben: sakkpatt@gmail.com címen. Itt meg kell adni a nevező
nevét, iskoláját, iskolájának kerületét, születési dátumát. A résztvevők ugyanakkor kötelesek a
többi sportágban megszokott módon a Diákolimpia saját nevezési felületén is leadni a
nevezésüket a https://www.diakolimpia.hu/ oldalon.

Nevezési határidő: 2022. április 13. 18.00
Lebonyolítás rendje:
A résztvevők számától függően körmérkőzés vagy svájci rendszerű lebonyolítás számítógépes
párosítással.
Játékidő: 10-10 perc gondolkodási idővel a FIDE rapid szabályai szerint.
Holtverseny eldöntése:
Svájci rendszerű lebonyolítás esetén:
1. Buchholz érték
2. Progresszív érték
3. Berger-Sonneborn érték

Körmérkőzés esetén:
1. Egymás elleni eredmény
2. Berger-Sonneborn érték
3. Armageddon villámparti
Továbbjutás:
A versenyek győztesei közvetlenül indulási jogot szereznek a Budapesti Elődöntőn való részvételre.
Az I-II. korcsoportoknál a 2. és a 3. helyezettek indulhatnak a budapesti pótdöntőn, kivéve, ha a budapesti
elődöntő versenykiírása másként nem határoz. A továbbjutó helyekért kialakult holtversenyeket

mindenképpen eldöntjük (legutolsó sorban armageddon villámpartival).
Nevezés a Budapesti Sakk Diákolimpia egyéni döntőire:
A kerületi döntőből automatikusan továbbjutott versenyzőket iskolájuknak kell neveznie elektronikus
formában a Budapesti Sakkszövetség honlapján (bssz.hu). Ezzel párhuzamosan az iskola tanára a
https://www.diakolimpia.hu/ oldalon köteles nevezni a versenyrendszerben részt vevő tanulót. Ennek
hiányában a budapesti versenyen való részvétel nem lehetséges! Egy tanulót egyszer elég nevezni egy
versenyszámra.

A Budapesti Elődöntő időpontja: április 23.
A pótdöntő: április 22.

További információ a www.bssz.hu oldalon.
Egyéb tudnivalók:
Helyszíni nevezést nem fogadunk el!
Minden játékos hozzon magával diákigazolványt vagy iskolalátogatási igazolást.
Minden, a versenyben felmerülő kérdésnél a Budapesti Sakkszövetség honlapján (bssz.hu)
megtalálható Budapesti Diákolimpiák versenykiírásai, valamint a sakk Diákolimpia országos
versenykiírása és a Diákolimpia általános versenyszabályzata, illetve a FIDE versenyszabályai az
irányadóak.
A változtatás jogát a rendezőség a versenykiírás valamennyi vonatkozásában fenntartja magának!
Az esetleges változásokról a verseny kezdete előtt szóban tájékoztatják a versenyzőket.
Budapest, 2022. 04. 07.

