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DIÁKSAKKOLIMPIA 

budapesti pótdöntők versenykiírása alapfokú oktatási-nevelési 
intézmények részére 

1 .A verseny(ek) célja: 

A 2017–2018. tanévi „amatőr” sakk diákolimpia egyéni budapesti döntőire való pótkvalifikáció; a 

sakk sportág iskolai népszerűsítése. 

2. A Budapesti pótdöntők versenyszámai és időpontjai: 

Versenyszámok Időpontok 

Korcsoportok Nevezési határidők Versenynapok 

I., II., III., IV. fiú  egyéni 2018. február 5. 2018. február 9. 

I., II., III., IV. leány* egyéni 2018. február 5. 2018. február 9. 

Helyszíni regisztráció: 15:15-15:45 között. 

*lásd 4. pont utolsó bekezdés! 

3. A korcsoportok besorolása: 

Korcsoportok Korhatárok 

I. 2009-ben és később születettek 

II. 2007–2008-ban születettek 

III. 2005–2006-ban születettek 

IV. 2003–2004-ben születettek 

4. A verseny(ek) résztvevői: 

– A budapesti alapfokú oktatási intézmények (a továbbiakban iskolák) tanulói, akik a 2017/18-as 

tanév kezdetéig beiratkoztak, tanulói jogállásuk a verseny időpontjában fennáll, és az adott 

korcsoport meghatározott korhatárának megfelelnek. A 2017. szeptemberi FIDE listán standard 

vagy rapid értékszámmal nem rendelkeznek, vagy a 2017/18-as sakk Diákolimpia kerületi 

versenyén II. helyezést értek el. 

– Minden versenyző iskolai évfolyamától függetlenül csak saját diákolimpiai korcsoportjában 

versenyezhet, így a 2003-ban született középiskolás is csak a IV. korcsoportban, attól függetlenül, hogy 

esetleg az adott iskolának nincs felsős tagozata. Az egyéni versenyszámokban mindenki csak a saját 

korcsoportjában indulhat, a felversenyeztetés nem engedélyezett. 

– Lány versenyző nevezhet saját életkorának megfelelő fiúcsoportba, de ilyen esetben továbbjutása 

esetén a budapesti diákolimpián is kizárólag a fiúk között indulat. 

– V-VI. korcsoportokban pótdöntőt csak a létszámhatárt jelentősen meghaladó számú 

jelentkező esetén hirdetünk, egyébként a budapesti döntőn való indulást engedélyezzük. 

Az esetleges továbbjutóknak a budapesti döntő helyszínén a tanulói jogviszonyt tudni kell igazolni 

(pl. diákigazolvánnyal, az iskola igazgatója által hitelesített nevezési ívvel); ennek elmaradása 

esetén a versenyző indulását a versenybíróság megtagadhatja! 

A részvételre vonatkozó minden egyéb kérdésben a MDSZ (BDSZ) diákolimpiai versenykiírás 

általános szabályai az irányadóak. 
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5. A budapesti pótdöntőkön indulhatnak: 

 mindazok, akik kerületi II. helyen végeztek, és a budapesti döntőbe nem jutottak be; 

 mindazok, akik a kerületi verseny idején igazoltan betegek voltak; 

 mindazok, akik önhibájukon kívül nem értesültek időben a kerületi verseny helyszínéről és 

időpontjáról; 

 amennyiben az adott kerületében nem volt hivatalos sakk Diákolimpia, vagy arról későn vagy 

egyáltalán nem kaptak az iskolák tájékoztatást; 

 egyéb méltányolható esetekben. 

6. A verseny lebonyolításának rendje: 

A versenyt öt fordulós svájci rendszerben bonyolítjuk le, fordulónkénti 2x15 perc gondolkodási 

idővel a FIDE rapid szabályai szerint, kivéve, hogy az első szabálytalan lépés nem veszít. 

A versenybíróság fenntartja a jogot, hogy egyes versenyszámokban – a megjelentek számától 

függően – a lebonyolítás rendjében célszerű változtatásokat eszközöljön. 

7. Helyezések eldöntése: 

Elsősorban szerzett pontszám, holtverseny esetén: 1. Buchholz–számítás, 2. progresszív, 3. Berger-

Sonneborn, 4. Egymás elleni eredmény 5. „Armageddon” villámparti. 

8. Díjazás: Nincs. 

9. Továbbjutás: 

Minden versenyszámban az 1-3. helyezett versenyzők jogosultak részt venni a másnapi budapesti 

Diákolimpián. 

10. A versenyek rendezői: Budapesti Sakkszövetség 

11. Versenybíróság: Gyömbér Tamás, Balla Attila, Bernei András 

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

13. Nevezés: A www.bssz.hu oldalon a megfelelő menüpontban. 

14. Regisztrációs díj: 1000 forint, amelyet a helyszínen készpénzben lehet befizetni. A továbbjutók 

mentesülnek a döntőn való fizetés alól. 

15. Egyéb rendelkezések: 

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

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

b) A versenyteremben a versenypartin kívül játszani vagy elemezni tilos. 

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

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

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

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

nyilvánítják. 

e) Egyéni versenyen a kísérők nem tartózkodhatnak a versenyteremben. 

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

letétbe helyezése mellett – lehet benyújtani, mely letétet megalapozott óvás esetén visszafizetünk, 

ellenkező esetben arról számlát adunk. 

Az itt nem részletezett kérdésekben a Magyar Sakkszövetség által kiadott „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 


