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FERENCVÁROSI KERÜLETI  SAKK DIÁKOLIMPIA  

EGYÉNI ÉS CSAPAT 

VERSENYKIÍRÁS 

/I, II., III., IV. KORCSOPORT FIÚ, LÁNY/ 
 

 

A verseny időpontja:   2022. április 1. 14.00 óra   –  I-IV. kcs. sakk Egyéni 
       Helyszíni regisztráció: 13:30 

   2022. április 8. 14.00 óra – I- IV. kcs. csapat 

Helyszíni regisztráció: 13:30-kor 
 

A verseny helyszíne: Kosztolány Dezső Áltlános Iskola Budapest, Ifjúmunkás u. 1, 1091 

 

A verseny célja: 

 korcsoportonként és nemenként eldönteni a tanév "Budapest XI. kerület Sakk 

bajnoka" egyéni és csapat címeket és helyezéseket;  

 az utánpótlás nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése;  

 a sakk sportág iskolai népszerűsítése. 

A verseny szervezői és rendezői:   
A IX. kerület Önkormányzat Sport Szövetség, a Kosztolányi Dezső Általános Iskola és a 

Sakkmatyi Képességfejlesztő és Tehetségkutató Sport és Szabadidő Egyesület. 

 

A versenybíró:  

Ádám Olga 

 

Versenyszámok: FIGYELEM! Változás van a korcsoportokban az előző évekhez képest! 

 egyéni bajnokságok: az I., II., III., IV., V. és VI. korcsoport részére  

Korcsoportok  Korhatárok  Versenyszámok  

IV.  2008–2009-ben születettek  lányok, fiúk 

III.  2010–2011-ben születettek  lányok, fiúk 

II.  2012–2013-ban születettek  lányok, fiúk 

I.  2014-ben, vagy később 

születettek  

lányok, fiúk 

 csapatbajnokságok: két összevont korcsoportban 

Korcsoportok  Korhatárok  Versenyszámok  

III–IV.  2007-2010-ben születettek  lányok, fiúk  

I–II.  2011-ben és később születettek  lányok, fiúk  

 

 

 Egyéni versenyeken az oktatási intézmények azon tanulói, akik egy magyar oktatási 

intézménybe a 2021/22. tanév kezdetéig beiratkoztak, és a verseny időpontjában az 

iskola tanulói. A 2021-09-01-én kiadott FIDE listán, STANDARD értékszámmal 

rendelkező sakkozók – a III.  és IV. korcsoportokban nem indulhatnak! 
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 FONTOS: Az egyéni versenyen, az I. és II. korcsoportban a FIDE értékszámmal 

rendelkező és az amatőr versenyzők közös csoportokban játszanak – az MDSZ-

MSSZ-BSSZ közös döntése értelmében!!! 
 Csapatversenyeken: oktatási intézmények (a továbbiakban: iskolák) csapatai.  

A fiú csapatokban lányok játszhatnak, de fordítva nem. A csapatok tagjai lehetnek a 

korcsoport alsó határánál fiatalabb versenyzők is, vagyis „felversenyzés” lehetséges. 

Leánycsapatok 3, fiúcsapatok 4 főből állhatnak. 

 A versenyzőknek tanulói jogviszonyukat igazolniuk kell diákigazolvány vagy az 

iskola által kiállított tanulói jogviszony igazolás bemutatásával! 

 A részvételre vonatkozó itt nem részletezett kérdésekben az MSSZ érvényben lévő 

általános szabályokban foglaltak az irányadók. 

 
Lebonyolítás: A résztvevők számától függően körmérkőzéssel, vagy „svájci” 

rendszerben. A helyezések eldöntése függ a lebonyolítási 

formától. (Mindezek a versenymegkezdése előtt, a helyszínen 

kerülnek ismertetésre.) 

 

Díjazás: I-III. helyezett: érem, oklevél 

 IV-VI. helyezett: oklevél 

 

Nevezés: 

A nevezéseket KIZÁRÓLAG elektronikus úton fogadjuk el az alábbi oldalon található 

űrlapon leadva: https://sakkmatyi.hu/diakolimpia Technikai elakadás esetén kérjük a nevezést 

emailen küldeni a titkarsag@sakkmatyi.hu címre. 

 

 

A nevezéskor fel kell tüntetni: 

• Egyéni versenyekhez: név, születési idő, iskola 

• Csapatversenyekhez: A csapat tagjainak nevét, születési idejét, esetleges értékszámát 

és az iskola hivatalos igazolását arról, hogy a csapat tagjai valamennyien az iskola tanulói. (A 

csapatösszeállításkor az un. erősorrenden alacsonyabb értékszámú versenyző csak akkor 

előzhet meg magasabb értékszámút, ha aktuális értékszámuk különbsége nem haladja meg a 

150-et - az NB-s Versenykiírással analóg rendszerben).  

 

Nevezési határidő: egyéni versenyre: 2022. március 29. kedd 23:59 

csapatversenyre: 2022. április 5. kedd 23:59  

online felületen: https://www.sakkmatyi.hu/diakolimpia (segítség: titkarsag@sakkmatyi.hu ) 

 

Kérjük a versenyzőket a Diáksport szövetség oldalán is nevezni. Ez a továbbjutás feltétele! 

https://nevezes.diakolimpia.hu  

 

A nevezési határidőn túl beérkezett nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni! Helyszíni 

nevezés nincs! 

 

 

Mindenkinek sportszerű és eredményes versenyzést kívánunk! 

 

 

Budapest, 2022. március 21. 
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