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SAKK DIÁKOLIMPIA 

csapatbajnokság budapesti (elő)döntők versenykiírása alapfokú és 
középfokú oktatási-nevelési intézmények részére 

1 .A verseny célja: 

A 2017–2018. tanévi diák sakkolimpián az iskolai csapatok közötti erőviszonyok felmérése, a 

Budapest bajnoka címek és helyezések korcsoportonkénti és nemenkénti eldöntése; az országos 

döntőkön részt vevő versenyzők kiválasztása; a sakk sportág iskolai népszerűsítése. 

2. A Budapesti csapat elődöntők időpontjai: 

Versenyszámok Időpontok 

Korcsoportok Nemek Nevezési határidők Versenynapok 

V–VI. lányok fiúk 2018. február 16. 2018. február 24. 

III–IV. lányok fiúk 2018. február 16. 2018. február 24. 

I.–II. lányok fiúk 2018. február 16. 2018. február 24. 

Minden verseny 9:15 órakor kezdődik, helyszíni regisztráció 8,00-8,45. 

3. A versenyszámok: 

Az elődöntőket egy versenynapon, hat versenyszámban; a három korcsoport fiú illetve leány 

versenyzői részére rendezzük, értékeljük és díjazzuk. 

A versenyszámok és azok korcsoport-besorolása: 

Korcsoportok Korhatárok Versenyszámok 

V–VI. 1998-ban és később születettek lányok, fiúk 

III–IV. 2003-ban és később születettek lányok, fiúk 

I–II. 2007-ben és később születettek lányok, fiúk 

4. A verseny résztvevői: 

– A budapesti alapfokú és középfokú oktatási intézmények (a továbbiakban iskolák) tanulói, akik a 

2017/18-as tanév kezdetéig beiratkoztak, tanulói jogállásuk a verseny időpontjában fennáll, és akik 

az adott korcsoport meghatározott korhatárának megfelelnek. 

– A csapat versenyszámokban a felversenyeztetés lehetséges, továbbá lány játszhat fiú csapatban. A 

„leversenyeztetés” még akkor sem lehetséges, ha egy adott iskolának nincs középiskolás tagozata, és az 

adott felsős tanuló túllépte a megszabott életkori korhatárt. 

– Egy tanuló egy iskolának csak egy csapatában szerepelhet, függetlenül attól, hogy a különböző 

versenyszámok esetleg különböző napokon kerülnek megrendezésre. 

– Egy iskolából minden versenyszámban csak egy csapat nevezhető. 

– Minden fiú csapat létszáma 4 fő, minden leány csapat létszáma 3 fő. 

A részvételre vonatkozó minden egyéb kérdésben az MDSZ (BDSZ) diákolimpiai 

versenykiírás 

általános szabályai az irányadóak. 
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5. A budapesti elődöntőkön indulási jogot szereznek: 

 alanyi jogon a kiírt hat versenyszám ez évi kerületi versenyeinek I. helyezett csapatai; 

 a 2016/2017. tanévi országos döntőbe bejutott és ott részt vett csapatok, feltéve, ha NEM 

indulnak el a kerületi versenyen; a kerületi elődöntőn való indulással egyidejűleg ezen 

csapatok lemondanak automatikus továbbjutó helyükről; ezen túlmenően abból a kerületből 

az I. és II. helyezettek is alanyi jogon továbbjutóak lesznek a budapesti versenyre, 

 a kerületi versenyek II. helyezettjei, a következő méltányolható esetekben: 

 ha az adott kerületből továbbjutott csapatok lemondanak (nem neveznek határidőig) 

továbbjutó helyükről. 

 egyedi „extra” esetekben a versenybíróság döntése és meghívása alapján, amennyiben a 

nevezés határidőig beérkezik. 

A nevezést minden esetben az illetékes iskolának kell kezdeményeznie! 

6. A verseny lebonyolításának rendje: 

A versenyt hét fordulós svájci rendszerben bonyolítjuk le, fordulónkénti 2x20 perc + 3 másodperc 

bónuszidő lépésenként gondolkodási idővel a FIDE rapid szabályai szerint, kivéve, hogy az első 

szabálytalan lépés nem veszít. 

A versenybíróság fenntartja a jogot, hogy egyes versenyszámokban – a megjelent csapatok 

számától függően – a lebonyolítás rendjében célszerű változtatásokat eszközöljön. 

7. Helyezések eldöntése: 

Elsősorban olimpiai pontszámítás (szerzett pontok), holtversenyek esetén: 1. csapatgyőzelmi 

pontszámítás, 2. Buchholz–számítás, 3. egymás elleni eredmény, 4. magasabb táblán elért jobb 

eredmény. 

8. Díjazás: I. helyezett iskolák kupa, I–III. helyezetteknek játékosonként egy érem, az I-VI. 

helyezett iskolák oklevél díjazásban részesülnek. 

9. Továbbjutás: 

Mind a 6 versenyszám I-V. helyezettjei alanyi jogon, visszalépések esetén a soron következők (a 

rendezők meghívása alapján) továbbjuthatnak az adott versenyszám országos döntőjébe. 

A 2016/2017. tanévi országos bajnok csapatok alanyi jogon résztvevők lehetnek a 2017/2018. 

tanévi országos döntőn, ha nem vesznek részt az idei budapesti elődöntőn. Ellenkező esetekben 

csak az új, ez évi versenyeredményeik jogán juthatnak el az országos döntőig. 

Az országos döntő a tervek szerint mind a 6 versenyszámban egy később meghirdetett 

helyszínen és időpontban kerül megrendezésre. Ennek versenykiírását a www.diakolimpia.hu 

oldalon kell majd keresni. 

10. A versenysorozat rendezője: Budapesti Sakkszövetség 

11. A versenybíróság: Gyömbér Tamás, Máthé Antal, Balla Attila 

12. A versenysorozat szervezője: Gyömbér Tamás, gyomber.tamas@bssz.hu 

13. Nevezés: 

 

A www.bssz.hu oldalon a megfelelő menüpontban. Csak az itt megjelölt felületen érkező 

nevezéseket tudjuk elfogadni, a szóbeli, a postán, emailben, a BDSZ-en vagy MDSZ-en 

keresztül érkező nevezések érvénytelenek. 

 

A versenyre feltétlenül el kell hozni a tanulói jogviszonyt igazoló diákigazolványt vagy egyéb 

iratot, annak hiányában a részvétel nem lehetséges! 

 

A nevezés során minden megadandó adatot ki kell tölteni, azok hiányában a nevezés nem 

elfogadható. Kérjük, ellenőrizzék le, megjelentek-e az adatbázisban a megadott adatok. 
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Minden beérkezett és jóváhagyott nevezést a www.bssz.hu oldalon meg lehet tekinteni, a BSSZ 

külön visszaigazolást senkinek nem küld! 

A versenynapon, a verseny helyszínén új nevezést még jogosultság esetén sem áll módunkban 

elfogadni! 

14. Regisztrációs díj: 2 500 Ft, amelyben benne van egy fő tartalék nevezési díja is. A regisztrációs 

díjat a helyszínen készpénzben lehet befizetni. 

15. Egyéb rendelkezések: 

a) A tartalékkal felálló csapatok fordulónkénti összeállítása variálható, de a játékosoknak a 

megnyitó előtt jóváhagyott erősorrendjét be kell tartani. Ez azt jelenti, hogy minden egyes 

csapatnak az összes fordulóban a növekvő táblasorrendre növekvő erősorrendi sorszámmal kell 

leülnie. Az erősorrenden alacsonyabb FIDE értékszámú versenyző csak akkor előzhet meg 

magasabb értékszámút, ha értékszámuk különbsége nem haladja meg a százötvenet. Az 

értékszámmal nem rendelkező játékosok („nulla értékszámosok”) az 1000 FIDE értékszám alatti 

versenyzők után sorolhatók be, bármilyen sorrendben. A 2018. február 1-jei FIDE standard 

értékszámok a mérvadók. 

b) A fordulók kihirdetett kezdési időpontjában valamennyi világos színnel játszó versenyző 

sakkóráját megindítjuk. A késedelmes megjelenés a versenyző gondolkodási idejét terheli. A 

csapatok tagjai csak akkor tehetik meg első lépésüket, amennyiben 3 fős csapatverseny esetén 2 

parti, 4 fős csapatverseny esetén 3 parti valóságosan létrejött, a továbbiakról lásd a Magyar 

Sakkszövetségtől „A sakkjáték versenyszabályzatát”. 

c) A versenyteremben a versenypartin kívül játszani, vagy elemezni szigorúan tilos. 

d) A fordulók ideje alatt a versenyteremben beszélgetni, a versenyzőket bármi módon zavarni, vagy 

segítséget nyújtani szigorúan tilos és a versenyteremből való azonnali és végleges kitiltást vonja maga 

után. A versenyterembe a játékosokon kívül csak a hivatalos csapatvezetők léphetnek be 

(csapatonként 1 fő). 

e) Bekapcsolt mobiltelefont, vagy egyéb zajkeltő tárgyat a versenyterembe bevinni nem lehet. A 

mobiltelefon használata (megszólalása) esetén a versenybírók a vétkes versenyzőket vesztesnek 

nyilvánítják, a csapatvezetőket a teremből kitiltják. 

f) A szabályok ellen vétő kísérőket, nézőket a versenybírók az adott fordulóról, kirívó esetekben az 

egész versenyről eltilthatják. 

g) Óvást a helyszínen, írásban, legkésőbb a forduló végét követő 5. percig – 10 000 Ft egyidejű 

letétbe helyezése mellett – lehet benyújtani, melyet eredményes óvás esetén visszafizetünk. 

Elutasított óvás esetén az összegről a BSSZ számlát ad. 

Az itt nem részletezett kérdésekben az érvényben lévő „A sakkjáték versenyszabályzata” az 

irányadó, különleges esetekben a versenybíróság dönt, amelynek döntése végleges. 

 

Budapest, 2018. január 17. 

 

MINDEN KEDVES DIÁKSAKKOZÓNAK EREDMÉNYES VERSENYZÉST KÍVÁN A 

 

Budapesti Sakkszövetség 


