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III. kerületi SAKK diákolimpia versenykiírása 
2019-2020 

 
 

A verseny helye és ideje: Pais Dezső Általános Iskola 1039 Budapest, Pais Dezső utca 1-3. 
Beérkezés, helyszíni regisztráció lezárása: 2020. január 25. 8.45. Csapatversenynél 13.15. 
  
2020. január 25.   9.00 – I-II. kcs. fiú/lány egyéni 
2020. január 25.   9.00– III-IV. kcs. fiú/lány egyéni 
2020. január 25.   13.30 – I-II. kcs. fiú/lány csapat 
2020. január 25.   13.30  – III-IV. kcs. fiú/lány csapat 
2020. január 25.   9.00.–  V.-VI. kcs. fiú/lány egyéni 
2020. január 25.   13.30  –  V.-VI. kcs. fiú/lány csapat 
 

A verseny rendezője: Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, Óbudai 
Sakkiskola 
 
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 kategóriás tanulók, akik 2019. szeptember 1-jén nem rendelkeztek 

FIDE értékszámmal (standard, rapid, blitz). 

Az ugyan ezen korcsoportos tanulók, akik 2019. szeptember 1-jén rendelkeztek FIDE értékszámmal 

(standard, rapid, blitz), egyből indulhatnak a bp-i elődöntőn. 

Korcsoportok:   

I. kcs. 2011-ben, vagy később születtek 

II. kcs. 2009-2010-ben születettek 

III. kcs. 2007-2008-ben születettek  

IV. kcs. 2005-2006-ben születettek  

V. kcs. 2003-2004-ban születettek  

VI. kcs. 2000-2001-2002-ben születettek 

 

Csapatversenynél a lányoknál a csapat az I-II., a III-IV. és az V-VI. korcsoportban 3-3 fős, a 
fiúknál I-II. , a III-IV. és az V-VI. korcsoportban 4 fős. Lányok indulhatnak fiú csapatban is, de 
fordítva nem.  
 
CSAPATOKBAN INDULHATNAK AMATŐR ÉS VERSENYZŐ JÁTÉKOSOK IS (AZOK A TANULÓK, AKIK NEM  
 RENDELKEZNEK ÉS AKIK RENDELKEZNEK FIDE ÉRTÉKSZÁMMAL A VERSENYSOROZAT KEZDETEKOR). 



 

2 
 

Lásd a Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020. tanévi Versenykiírás "A versenyek 

résztvevői" 4. pontja szerint. 

Díjazás: Korosztályonként és nemenként az I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek, 
amennyiben legalább 6 fő indulása kategóriánként megvalósul.  
 
Nevezés: Kizárólag előnevezéssel e-mailben: sakkpatt@gmail.com címen. Itt meg kell adni a 
nevező nevét, iskoláját, születési dátumát. 

Nevezési határidő: 2020. január 23. 21.00 
 
Lebonyolítás rendje:  
 A résztvevők számától függően körmérkőzés vagy svájci rendszerű lebonyolítás 
számítógépes párosítással. 
Játékidő: 12-12 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. Sötéttel elért több pont 

 
Továbbjutás: 
Mind a két versenyszám (egyéni és csapat) győztese közvetlenül indulási jogot szerez a budapesti 
döntőn való részvételre.  
Egyéni versenyszámban a 2. és a 3. helyezettek indulhatnak a budapesti pótdöntőn. 
A kerületi bajnokok iskoláinak szükséges a bssz.hu oldalon időben regisztrálniuk a budapesti 
elődöntőkre. A félreértések elkerülése érdekében ezt a szülőnek ajánlott kezdeményeznie az 
iskola felé, mely jelentkezteti a jogosult gyerekeket.  
 

Nevezés a Budapesti Sakk Diákolimpia egyéni és csapat döntőire: 

A kerületi döntőből automatikusan továbbjutott versenyzőket iskolájuknak kell neveznie 

elektronikus formában a Budapesti Sakkszövetség honlapján (bssz.hu). Ezzel párhuzamosan az 

iskola tanára az mdsz.diakolimpia.hu/nevezes oldalon köteles nevezni a versenyrendszerben 

részt vevő tanulót. Ennek hiányában a budapesti versenyen való részvétel nem lehetséges! 

A bp-i elődöntők időpontjai: 

Elődöntő: 2020. február 22. I., II. kcs. Nyílt verseny, III., IV., V., VI. kcs. Versenyzői 
Pótdöntő: 2020. február 7.  I., II. kcs. Nyílt, III., IV. kcs. egyéni Amatőr 

Csapat: 2020. február 1. I-II., III-IV., V-VI. kcs. 
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Egyéb tudnivalók:  

Helyszíni nevezést nem fogadunk el!  

A meghirdetett kezdési időpont előtt 15 perccel a nevezést lezárjuk, további regisztrálás, 
illetve jelentkezés nem lehetséges.  
 
A változtatás jogát a rendezőség a versenykiírás valamennyi vonatkozásában fenntartja 
magának!  
 
Budapest, 2020. jan. 6.      Óbudai Sakkiskola 

Guba Miklós, Sármási Péter 
 

 


