
VERSENYSZABÁLYZAT

MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

Érvényes: 2017-01.01-től

1



Tartalomjegyzék:

A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA (bevezető) 3. lap

1.1. A MSSZ, mint országos sportági szakszövetség célja: 3. lap

1.2.Főbb feladatai 3-4. lap

1.3.Hatásköre 4. lap

2. A MSSZ sportági területei 4. lap

2.1. Élsport (a válogatottak) 4-5. lap

2.2 Versenysport 6. lap

2.2.1. A sakk versenysportra jellemzők 6. lap

2.2.2. Csapatversenyek 6. lap

2.2.3. Egyéni versenyek és bajnokságok („felnőtt" férfi és női, korcsoportos) 6. lap

2.2.4. Korcsoportos versenyek 7. lap

2.3. Diákolimpia, 7. lap

2.3.1. A Sakk Diákolimpia célja: 7. lap

2.3.2. A verseny rendezői: 7. lap

2.3.3. Versenyszámok (egyéni és csapat)

2.3.4. A lebonyolítás rendje(játékrend és időkontrol) 8. lap

2.3.b) Alap- és középfokú köznevelési intézmények felmenő 
rendszerű egyéni és csapat sakkversenyek.
(Diákolimpia helyett, iskolai sakkversenyek a MSSZ „versenyrendszerében”) 9-10. lap

2.4. Az egyetemi-és főiskolai egyéni és csapatbajnokságok (MEFOB) 10. lap

2.5. A szabadidős sakksport (NDHSZ köztestület és az MSzS sportsszöv.) 10. lap

2



2004. évi I. – Sportról szóló – törvény (Stv.) 23. §(1) bekezdés előírásai, valamint a Magyar
Sakkszövetség (a továbbiakban: MSSZ) Alapszabályzatában (Asz.) 6. § 1. a)-c), valamint 15.
§ c) alpontokban rögzítettek alapján az alábbiak szerint rendelkezik a MSSZ :
 a helyi sportszervezetek, versenyzők általános és sportági kötelezettségéről , a sakk sportági
versenyrendszerekről,  egyes  eljárási  szabályokról,  hatáskörökről,  sportági  célokról  és
feladatokról.
Figyelemmel az előzőekre behatárolja a MSSZ, mint országos szakszövetség célját, feladatait,
hatáskörét,a sakk sportág területeit, valamint a diáksporttal (általános- és középiskolai sakk
sporttal), egyetemi- és főiskolai- sakk versenyekkel való kapcsolatát, továbbá  szabadidős és
tömeg sakk sport támogatásában és népszerűsítésében betöltött szerepét.

1.1.A MSSZ, mint országos sportági szakszövetség célja:
 a sakk sportág hazai és nemzetközi feladatainak ellátása, 
 részvétel meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, 
 az Asz. 31.§-ban szereplő regionális, területi- és megyei sakkszövetségek, a tagjai és az

egyesületek, valamint magánszemélyek sakk tevékenységének szervezése és irányítása, 
 a tanrendi és fakultatív iskolai sakkoktatás támogatása,
 az  utánpótlás  nevelés  keretében  a  gyermek-  és  ifjúsági  (korcsoportos)  sakkozás

koordinálása, támogatása, versenyrendszerének országos szintű szervezése,
 a sakkozás népszerűsítése, 
 részvétel a nemzetközi sportszervezetek (FIDE, ECU) tevékenységében, 
 a sportág tagjai érdekeinek belföldi és külföldi képviselete.

1.2.Főbb feladatai
A MSSZ a sakk sportágban kizárólagosan jogosult-a külön jogszabályokban előírt más 
szabályzatok mellett-:
megalkotni a Stv. rendelkezésében előírt és a sakksporttal összefüggő szabályzatokat (Stv. 23.
§ (1) a)-f) alpontok, Asz. 6. §),
 meghatározni a hazai és a nemzetközi versenynaptárt,
 a  nemzetközi  sakkszövetség  (FIDE)  alapszabályával  összhangban  kialakítani  a

versenyrendszert,  és  annak  alapján  szervezni  a  hivatalos  Nemzeti  Bajnokságokat  és  a
Magyar Kupa versenysorozatot , és szabadidős sakkversenyeket

 működtetni a válogatott kereteket és általuk képviselni a Magyarországot a nemzetközi
versenyeken,

 megadni vagy megtagadni a nemzetközi szövetségek sakkszövetségek (FIDE, ECU,) által
megkívánt versenyzési hozzájárulást a sportolók külföldi versenyzéséhez,

 képviselni a Magyarországot a sportág nemzetközi szervezeteiben,
 az  általa  szervezett,  vagy  rendezett  és  az  által  kiírt  sporteseményekkel  kapcsolatos

vagyoni értékű jogok – beleértve a sportesemények közvetítési jogát – hasznosításának
meghatározására (Stv. 36-37. §),

A MSSZ a sakk sportágában jogosult:
 Meghatározni a fejlesztési célokat és gondoskodni megvalósításukról,
 A külön jogszabályban meghatározottak szerint gondosodik a sakkozók nyilvántartásáról,

versenyzési,  átigazolási  engedélyük  megadásáról  és  minősítéséről,  továbbá  fegyelmi
jogkört gyakorol,

 Fellépni a sakktevékenységben ható káros jelenségek – első sorban a meg nem engedett
teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek alkalmazása – ellen,

 Engedélyezni tagjai számára a hazai és a nemzetközi versenynaptár alapján a hazai és a
nemzetközi sakkesemények megrendezését, illetőleg az azokon való részvételt,

 Ellátni a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ), illetve a nemzetközi sakkszövetség
által meghatározott egyéb feladatokat,
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 Meghatározni  a  sakkesemények  megrendezésének,  valamint  a  sakk-sportlétesítmények
(verseny helyszínek) sportszakmai feltételeit,

 Közreműködni  a  sakkszakemberek  (edzők,  csapatvezetők,  versenybírók  és
versenyszervezők) képzésében, továbbképzésében és minősítésében.

 Egyéni- és csapat versenyeket és sakkrendezvényeket szervezni, illetve a tagjai számára
ilyen események szervezését engedélyezni

 Ellátni az Alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat.
A  versenyszabályzat  (versenykiírás)  tartalmazza,  hogy  a  sakksport  amatőr
versenyrendszerében csak  az a  sportszervezet  vehet  részt,  amelynek nincs  három hónapot
meghaladó  lejárt  köztartozása  (NAV,  VPOP),  továbbá  –  ha  gazdasági  társaság  –  nem áll
felszámolás alatt, és az MSSZ-nek vele szemben nincs hat hónapnál régebbi követelése.
A MSSZ az Alapszabályában származtatott jogi személyiséggel rendelkező területi, megyei és
helyi sakkszövetségeket hoz létre, a feladatai alacsonyabb szintű végrehajtására.

1.3 Hatásköre
 A  sportág  nemzetközi  szabályaival  összhangban  kialakítja  a  sportág  amatőr

versenyrendszerét  és  e  versenyrendszer  alapján  szervezni  a  sportág  versenyeit,
megszervezi  versenyzők  és  csapatok  nemzetközi  versenyeken,  mérkőzéseken  való
részvételét,

 Megrendezi a magyar (nemzeti) egyéni-és csapatbajnokságokat,
 Részt vesz a sportág nemzetközi és európai szövetségének munkájában, szervezi a sportág

részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban,
 Sakksport diplomáciai tevékenységének ellátása,
 A magyar nemzeti sakkválogatottak összeállítása és működtetése,
 Az éves hazai versenynaptár meghatározása,
 Sakk eseményeken a résztvevők körének meghatározása
 A MSSZ.nek, a sakk sportágban kiadott szabályzatok előírásainak  betartása és betartatása,
 Az előírt rendezési és pénzügyi feltételek teljesítése esetén továbbítja a Magyarországon

rendezett nemzetközi versenyek jegyzőkönyveit, és a nemzetközi címek odaítélése iránti
kérelmeket a FIDE-hez.

 A közoktatás  és  a  felsőoktatás  keretén  kívüli  sportoktatói  tevékenység  folytatásához,
külön jogszabályban meghatározott díj ellenében előzetes hozzájárulást ad ki.

 A hazai és nemzetközi verseny rendezések pénzügyi feltételeinek (évenkénti) előírása.
 A diáksporttal (általános- és középiskolai sakk sporttal), egyetemi- és főiskolai sakk 

versenyekkel való kapcsolat, továbbá a szabadidős- tömeg sakk sport támogatásában és 
népszerűsítésében betöltött szerep mértékének, eseteinek meghatározása, esetenként 
együttműködési megállapodás (szerződés) szerint.

2.A MSSZ sportági területei
2.1 Élsport:
A magyar nemzeti sakkválogatottakra, illetve tagjaira vonatkozó szabályok
 A kijelölt, felkért szövetségi kapitány az Elnökségi irányítása alatt dolgozik. 
  Az MSSZ szövetségi kapitányai – az Elnökségtől kapott jogkör alapján - minden évben

meghirdetik a férfi, női a nemzeti és utánpótlás válogatott kereteket. Az eseti ifjúsági és
korcsoportos válogatottakra az Ifjúsági Bizottság (IB) tesz javaslatot.

 A nemzeti válogatott tagjai a Magyarországot képviselik, hazai és külföldi találkozóikon,
ezért  az  MSSZ Verseny  Szabályzatának,  valamint  a  FIDE előírásainak  betartása  rájuk
nézve különösen fontos.

 A  válogatott  tagjai  a  válogatott  találkozók  után  a  MSSZ  Elnöksége  által  előre
meghatározott eredményességi jutalomban részesíthetők.

 A nemzeti  válogatott  csapattal  kapcsolatos  minden  vagyoni  jog  gyakorlása  a  MSSZ
Elnökségének hatásköre.

 A  válogatott  csapatversenyeken  a  játékosok  és  vezetőik  élet-,  baleset-  és
vagyonbiztosításáról  a  szövetség  gondoskodik.  Egyéni  versenyeken  a  válogatottak
egyénileg gondoskodnak az említett biztosításokról.
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 A Magyar Nemzeti válogatott (olimpiai, világbajnoki, Európa csapatbajnoki és nemzeti).
A válogatottat a MSSZ Elnöksége által jóváhagyott válogatott keretekből kell kialakítani,

 Olimpiai férfi válogatott keret: saját jogán bekerül minden olyan játékos, akinek az Élő-
pontszám  átlaga  az  utolsó  12  listát  tekintve  2700 fölött  van.  Csapatépítés  érdekében
esetenként saját jogon kerettagok lehetnek 10-20. életéves 2500 Élő-pontszám feletti GM
címviselők is. Ezek a játékosok általában Élő-pontszám átlaguk sorrendjében szerepelnek a
csapat  él  tábláin.  Az  adott  rendezvény  előtt,  figyelemmel  a  kerettagok  verseny  előtti
közvetlen  teljesítményére,  formájára  és  a  válogatott  várható  lehető  legeredményesebb
szereplésére,  az Elnökség felhatalmazhatja a szövetségi kapitányt  a végső tábla sorrend
helyszíni kialakítására.

  Olimpiai női válogatott keret: saját jogán bekerül minden olyan játékos, akinek az Élő-
pontszám  átlaga  az  utolsó  12  listát  tekintve  2350 fölött  van.  Csapatépítés  érdekében
esetenként saját jogon kerettagok lehetnek 10-20. életéves 2200 Élő-pontszám feletti WIM
címviselők is. Ezek játékosok általában Élő-pontszám átlaguk sorrendjében szerepelnek a
csapat  él  tábláin.  Az  adott  rendezvény  előtt,  figyelemmel  a  kerettagok  verseny  előtti
közvetlen  teljesítményére,  formájára  és  a  válogatott  várható  lehető  legeredményesebb
szereplésére,  az Elnökség felhatalmazhatja a szövetségi kapitányt  a végső tábla sorrend
helyszíni kialakítására. 

 Csapat világbajnokság: azonos az olimpiai válogatott kijelölésével, 
     (táblaszámoknak megfelelően értelmezve).
 Csapat  Európa  Bajnokság: általában  azonos  az  olimpiai  válogatott  kijelölésével,

(táblaszámoknak megfelelően értelmezve).
 Nemzeti  válogatott: esetenként  kerül  meghatározásra.  A  résztvevők  meghívása  a

sakkozók formája, tudása, a fejlesztési célok, az utánpótlás nevelési és az Elnökség egyéb
szempontjai  szerint  történik.  Csapatépítés  érdekében  esetenként  saját  jogon  kerettagok
lehetnek 10-20. életéves férfi (fiú), illetve női (lány) versenyzők, amennyiben 2500 Élő-
pontszám feletti GM, illetve 2200 Élő-pontszám feletti WIM címviselők.

 Utánpótlás válogatott (korhatár 20-26 év), esetenként kerül meghatározásra. A résztvevők
meghívása  a  sakkozók  formája,  tudása,  fejlesztési  célok,  utánpótlási  nevelés  és  az
Elnökség  egyéb  szempontjai  szerint.  A  magasabb  minősítésű  nemzeti  válogatottak
csapatépítése érdekében fontos, hogy saját jogon kerettagok legyenek 10-20. életéves férfi
(fiú), illetve női (leány) versenyzők, amennyiben 2500 Élő-pontszám feletti GM, illetve
2200 Élő-pontszám feletti WIM címviselők.

 ifjúsági (korosztályos) válogatottak kialakítása (korhatár 8-10-12-14-16-18 év), a régiós
és  központi  (MGKSI)  sakkiskolák  delegálása  útján,  a  MSSZ  Ifjúsági  Bizottsága  által
meghatározott  elvek  és  javaslatok  alapján  esetenként  történik.  Versenyeztetésük  az
Elnökség eseti külön döntése szerint történik.

2.2.Versenysport
A Magyarországon  rendezett  egyéni  sakkversenyeken  csak  érvényes  verseny  engedéllyel
rendelkező sakkozók, valamint a nyilvántartásba vett (FRD licencel rendelkező) külföldiek
vehetnek részt. A Magyar Nemzeti Egyéni Bajnokságokban külföldiek nem vehetnek részt. A
MSSZ  által  meghirdetett  csapatbajnokságokban  az  adott  versenyre  kiadott  versenykiírás
szerint  vehetnek  részt  külföldiek.  A versenyengedélyt  és  a  külföldiek  nyilvántartását  a
Magyar Sakkszövetség „Nyilvántartási versenyengedélyezési és átigazolási szabályzatának”
megfelelően kell kiváltani, vagy érvényesíteni.
Figyelemmel a sportorvoslás szabályairól szóló kormányrendeletre, valamint a MSSZ 
Sportegészségügyi szabályzat 3-5. §-ok előírásaira, a versenysportban részt vevők 
egészségének és testi épségének védelmére, a hazai és külföldi sakkversenyeken jogszerűen 
rendezni kell a játékosok mindenoldalú vagyoni, élet, baleseti- és egészségügy biztosítását 

2.2.1 A sakk  versenysportra  jellemző, hogy  adott  sakkeseményen  kialakítja  az  indulók
között a bajnoknak, a díjazottaknak és a helyezetteknek a sorrendjét. 
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A versenyekre  érvényes  általános  szabályokat  a  FIDE  időszerű  előírásai,  valamint  „A
Sakkjáték  Versenyszabályzat”,  továbbá  az  egyedi  szabályokat,  a  versenykiírások
tartalmazzák.
 A  versenykiírásban  közölt  versenyzési  feltételeket  a  versenyző,  illetve  a  csapat,  a

versenyre történő nevezéssel fogadja el.
 A versenykiíráshoz képest a versenyzési feltételek megváltoztatása esetén a már benevezett

játékos,  vagy csapat szabadon dönthet a visszalépésről.  A változtatások nem sérthetik a
verseny típusára  (stadard/rapid/blitz) előírt FIDE játékrendet és időkontrolt.

 Az eredeti  versenykiírások  helyszíni  változtatásait  az  első  forduló  előtt  szóban  ki  kell
hirdetni, majd a második (legkésőbb a harmadik) forduló előtt írásba (honlapon) közzé kell
tenni. A további, későbbi változtatás nemleges.

 A versenykiírás (vagy az egyéb szabályok) megsértése esetén a versenyző, illetve csapat
óvhat, vagy jogorvoslatért a versenybírósághoz („zsűrihez”) fordulhat.

 A versenybíró a jogsértő versenyzővel, vagy csapattal szemben a első fokon a FIDE előírás
szerinti  (12.fejezet)  fegyelmezést alkalmazza,  illetve súlyosabb esetben kezdeményezi  a
Sportfegyelmi Szabályzatban foglaltak szerinti eljárást.

2.2.2 Csapatversenyek
 Nemzeti csapatbajnokság (NB) I, IB és II osztályok
 Területi, megyei csapatbajnokságok I-II-III. osztályok
 Női Nemzeti csapatbajnokság
 Magyar  Kupa  csapatbajnokság  (esetenkénti  rendezvény,  az  NB-s  és  amatőrök

részvételével)
 Magyar Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági csapatbajnokság 
 Alap- és középfokú köznevelési intézmények felmenő rendszerű csapat sakkversenye
 Szabadidős, hírverő és barátságos: főváros-vidék, város részek, városok közötti csapat (pl.:

rapid, villám stb.) versenyek

2.2.3 Egyéni versenyek és bajnokságok („felnőtt" férfi és női)
 Nemzeti Magyar Egyéni (Férfi, ill. Női) Bajnokság
 Nemzeti Magyar Nyílt Bajnokság /Open/ (általában férfi-női vegyes mezőnnyel), valamint

meghívott, illetve nevező külföldiek részvételével
 Nemzetközi  minősítő  és  értékszám szerző  versenyek a MSSZ, illetve  az  engedélyezett

verseny szervezők által kiírtak szerint, a FIDE bejelentést/visszaigazolást követően
 Alap- és középfokú köznevelési intézmények felmenő rendszerű egyéni sakkversenye
 Szabadidős, hírverő és barátságos (pl.: rapid, villám stb.) versenyek, szimultánok

2.2.4 Korcsoportos versenyek 
A MSSZ Ifjúsági  Bizottsága  által  meghatározott  elvek és  javaslatok  alapján,  az  Elnökség
jóváhagyásával, Versenyiroda bevonásával évente szervezett és rendezett egyéni versenyek,
amelyen külföldiek nem vehetnek részt. A korcsoportok bajnokai (2. helyezettjei) világ- vagy
európai bajnokságra szereznek nevezési lehetőséget.
 U8 kategória, 8 alatti, fiú és lány korosztályok,
 U10 kategória, 10 alatti, fiú és lány korosztályok,
 U12 kategória, 12 alatti, fiú és lány korosztályok,
 U14 kategória, 14 alatti, fiú és lány korosztályok,
 U16 kategória, 16 alatti, fiú és lány korosztályok,
 U18 kategória, 18 alatti, fiú és lány korosztályok,
 U20 (Junior) kategória, 20 alatti, fiú és lány korosztályok,
 U60 illetve U55 Senior kategóriák (férfi 60, illetve női 55 év felettiek részére)

2.3. A Nemzeti  Diák, Hallgatói és Szabadidős (NDHSZ) sportért felelős köztestület a Magyar
Diáksport Szövetséggel (MDSZ) együttműködve elősegíti az alap- és középfokú nevelési és
oktatási  intézmények  tanulóinak,  a  tanévi  Oreszágos  Diák  Olimpiák,  egyéni-   és
csapatbajnoki megrendezését. 
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Diákolimpia,  illetve 2.3.b) Alap- és középfokú köznevelési intézmények felmenő rendszerű
egyéni és csapat versenye. 
A Stv. 30. § alapján a diáksport versenyek elkülönülnek a szakszövetség vagy az országos 
sportági szövetség (MSSZ) versenyrendszerében szervezett versenyektől.
 A diáksport versenyeket a diák- sport sportszövetség - az adott sportág (MSSZ)- 
szövetségével egyeztetve - írja ki.
A MSSZ,  és  a  Magyar  Diáksport  Szövetség  (a  továbbiakban:  MDSZ)  között  a  védjegy
használati szerződés szerint, tanévenként egyéni és csapatbajnokságként hirdeti meg az alap-
és  középfokú  köznevelési  intézmények  felmenő  rendszerű  egyéni  és  csapat  diákolimpiai
sakkversenyeit. az oktatási intézményekben tanulók részére.
Az egyéni bajnokság „amatőr" és „versenyzői” kategóriákban kerülnek megrendezésre
korcsoportonként és nemenként.
Sakk sportágban a diáksport  (diákolimpia) szabályozását az MDSZ „Általános Szabályok”
előírásai,  a  MSSZ  Versenyirodája  és  Ifjúsági  Bizottsága  által  elfogadott  és  kiadott
versenyszabályok foglalják össze.

2.3.1 A Sakk Diákolimpia célja: korcsoportonként és nemenként eldönteni a tanév  a tanév
„Magyarország Sakk Diákolimpia Bajnoka” egyéni és csapat címeket és helyezéseket továbbá
az  utánpótlás  nevelés,  a  kiválasztás  lehetőségeinek  bővítése;  a  sakk  sportág  iskolai
népszerűsítése.
Az  egyéni  és  a  csapatversenyek  nyíltak,  tehát  azokon  a  sportegyesületi  tagok  is
szerepelhetnek.
2.3.2 A verseny rendezői: a területi döntőket, a területi Sakkszövetségek, az országos döntőt
a MSSZ rendezi.
2.3.3 Versenyszámok 

 egyéni bajnokságok:
A MDSZ tanévenként kiadott szabályozása (korhatárai) szerinti I-VI. korcsoport (kcs.).
Résztvevők:  Korcsoportonként  és  nemenként  a  18  megye  bajnoka,  a  Pest-megyei  1-2.,  a
legjobb  5-5  fővárosi,  a  rendező  (MSSZ)  jogán  1(2)  ha  szükségessé  válik,  az  előző  évi
országos bajnok 1(0) amennyiben nem „váltott” korcsoportot) összesen korcsoportonként 26-
26 fő.  A továbbjutók számát  a  MSSZ a tanévenkénti  versenykiírásban,  a  fentiektől  eltérő
létszámban is meghatározhatja. 
 csapatbajnokságok:
A korhatárokat ez esetben is a MDSZ tanévi határidői írják elő.

I-II.,  III-IV.,valamint V-VI. kcs. fiú csapatok részére 4-4 táblán
I-II.,  III-IV.,valamint V-VI. kcs. leány csapatok részére  3-3  táblán

Résztvevők: oktatási intézményekbe, a tanév kezdetéig beiratkozott, s a verseny időpontjában
az iskola tanulója.  A középiskolásoknál V. VI. korcsoport felső korhatárát évente az MDSZ
szabályozza. Valamennyi  korcsoportban a  fiú  csapatokban lányok  játszhatnak,  de fordítva
nem. 
Az országos döntőn való indulásra jogot szerezhet versenyszámonként a 18 megyei bajnok, a
Pest-megyei 1-2 helyezett és a legjobb 5-5 fővárosi, a rendező jogán 1-1 csapat, valamint az
előző  évi  országos  bajnok,  összesen  26-26  csapat.  Páratlan  létszámú mezőnyök  esetén  a
mezőny-meghívással- a MSSZ által feltöltésre kerül. A területi Sakkszövetségek az egyéni és
csapat  bajnokok  (1-5.  helyezettek)  akadályoztatása  esetén  helyettesítésükre  minden
versenyszámban jogosultak javaslattal  élni.  A továbbjutók számát a  MSSZ a tanévenkénti
versenykiírásban, a fentiektől eltérő létszámban is meghatározhatja
A rendező (MSSZ) páratlan számú egyéni, vagy csapat nevezések, visszalépések egyéb távol
maradások esetén elsősorban a területi holtversenyek helyezettjeit kedvezményezi, melynek
keretében az IB Elnök javaslatára a főtitkár engedélyezheti a 30 fős csoportok részvételét.
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2.3.4 Az  országos  egyéni  „amatőr"  és  „versenyzői”  kategóriák  és  a  csapat  döntők
lebonyolításának rendje, általában azonos idő kontrolokkal, bónusz idők adásával történik:
6-9  fordulós  svájci  rendszerű  torna  a  FIDE  rapid  szabályok  szerint.  Gondolkodási  idő
mindegyik  versenyen  és  korcsoportban,  –  10-15  (maximum  20)  -  perc-játékosokként,
lépésenkénti 3 másodperc bónusz idővel. Alapvetően a 25-30 perces összjátékidőt (alap idő +
3 másodperc bónusz, 60 lépésre)  és 6-8(9) fordulót célszerű alkalmazni. Az erősorrend ívet a
csapatbajnokságra történő előírások betartásával, a nevezéssel egyidejűleg kell a rendezőnek
és a MSSZ Versenyirodájának megküldeni.
Az  erősorrendi  ívet  –  egy-egy  tartalék  játékos  fakultatív  jelölésével  -  a  nevező  iskola
határozza  meg  és  a  Magyar  Sakkszövetség  Versenyirodája  hagyja  jóvá.  A  megyei
versenyeknél az egy játszmára jutó összjátékidő nem lehet 15-15 percnél kevesebb.
A területi versenyek kiírásai nem lehetnek ellentétesek az országos döntő verseny kiírásával,
de a fordulók száma és  játékidő, tekintetében eltérhetnek attól, de rapid játékrendet kötelesek
alkalmazni.
Díjazás:  az  egyéni  versenyek  1-3.  helyezettjei  érem,  1-6  helyezettjei  oklevél  díjazásban
részesülnek,  a  csapatversenyeken  az  1-6.  helyezett  csapatok  oklevél,  az  1-3.  helyezett
csapatok tagjai érem, 1-8. helyezettje oklevél díjazásban részesülnek.
A táblákon legeredményesebb versenyzők a hat csoportban un. „tábladíj”-at kapnak

2.3.b) Alap- és középfokú köznevelési intézmények felmenő rendszerű egyéni és csapat 
sakkversenye

Amennyiben  a  MDSZ  védjegy  használati  szerződés  feltételeit  a  MSSZ  Elnöksége
kedvezőtlennek ítéli, úgy az Asz. 6. § m) alpont alapján, a MSSZ -„versenyrendszerében”-
 iskolai  versenyeket  hirdethet  meg, az  alap-  és  középfokú  köznevelési  intézményekben
(iskolákban) tanulók részére a diákolimpia megnevezés mellőzésével. Résztvevők: az oktatási
intézményekbe,  a  tanév  kezdetéig  beiratkozott,  és  a  verseny  időpontjában  az  adott  iskola
tanulói.

Az egyéni bajnokság „amatőr" és „versenyzői” kategóriákban kerülnek megrendezésre
korcsoportonként  és  nemenként.  Az  iskolai  sakkbajnokság  szabályozását,  a  MSSZ
Versenyirodája  és  Ifjúsági  Bizottsága  által  elfogadott  és  kiadott  versenyszabályok,
versenykiírások fogják összefoglalni, amelyek harmonizálni fognak a FIDE által előirt rapid
játékrenddel és időkontrollal.

2.3.b) 1. Az iskolai Sakkbajnokság célja: korcsoportonként és nemenként eldönteni a tanév
„A 20__/20__. Tanév Alsó tagozatos Sakkbajnoka” egyéni és csapat címeket és helyezéseket,
továbbá az utánpótlás nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése; a sakk sportág iskolai
népszerűsítése.
Az  egyéni  és  a  csapatversenyek  nyíltak,  tehát  azokon  a  sportegyesületi  tagok  is
szerepelhetnek.

2.3.4 2.3.b)  2.  A verseny  rendezői: a  területi  döntőket,  a  területi  Sakkszövetségek,  az
országos döntőt a MSSZ rendezi.
 
2.3.b) 3.Versenyszámok 

egyéni bajnokságok:
A FIDE által  kiadott U8-U18 korkorcsoportokkal egyezőek az  I-VI. korcsoportok (Kcs.).

U8 kategória,     I. Kcs., fiú és lány korosztályok,
U10 kategória,  II. Kcs., fiú és lány korosztályok,
U12 kategória, III. Kcs.,, fiú és lány korosztályok,
U14 kategória, IV. Kcs.,, fiú és lány korosztályok,
U16 kategória,  V. Kcs., fiú és lány korosztályok,
U18 kategória, VI. Kcs.,, fiú és lány korosztályok,
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Résztvevők az országos döntőn: Korcsoportonként és nemenként a 18 megye bajnoka, a Pest-
megyei 1-2., a legjobb 5-5 fővárosi, a rendező (MSSZ) jogán ha szükségessé válik 1(2) fő , az
előző  évi  országos  bajnok  1(0)  amennyiben  nem  „váltott”  korcsoportot)  összesen
korcsoportonként 26-26 fő. A továbbjutók számát a MSSZ a tanévenkénti versenykiírásban, a
fentiektől eltérő létszámban is meghatározhatja

csapatbajnokságok:
A korhatárokat ez esetben is a FIDE által kiadott U8-U18 korcsoportok a mérvadók

I-II.,  III-IV.,valamint V-VI. kcs. fiú csapatok részére 4-4 táblán
I-II.,  III-IV.,valamint V-VI. kcs. leány csapatok részére  3-3  táblán

A középiskolásoknál  V.  VI.  korcsoport  felső  korhatárát  évente  az  MDSZ  szabályozza.
Valamennyi korcsoportban a fiú csapatokban lányok játszhatnak, de fordítva nem. 
Az országos döntőn való indulásra jogot szerezhet versenyszámonként az egyéni versenyekre
előirt számú fővárosi és megyei csapat. az előző évi országos bajnok, valamint ha szükséges a
MSSZ  által  meghívott  1(2),   összesen  26-26  csapat.  A továbbjutók  számát  a  MSSZ  a
tanévenkénti versenykiírásban, a fentiektől eltérő létszámban is meghatározhatja

A területi Sakkszövetségek az egyéni és csapat bajnokok (1-5. helyezettek) akadályoztatása
esetén helyettesítésükre minden versenyszámban jogosultak javaslattal élni.
A rendező (MSSZ) páratlan számú egyéni, vagy csapat nevezések, visszalépések egyéb távol
maradások esetén elsősorban a területi holtversenyek helyezettjeit kedvezményezi, melynek
keretében  az  IB  Elnök  javaslatára  a  főtitkár  engedélyezheti  a  30  csapatos  csoportok
részvételét.
A táblákon legeredményesebb versenyzők a hat csoportban un. „tábladíj”-at kapnak.

2.4 Az egyetemi-és főiskolai egyéni és csapatbajnokságok a Stv. 30., 46/M §-ok előírása
alapján kerülnek megrendezésre.
A Nemzeti  Diák, Hallgatói és Szabadidős (NDHSZ) sportért felelős köztestület az egyetemi-
főiskolai sport országos sportszövetségével (MEFSZ) együttműködve segíti elő, a versenyzők
egyetemi és főiskolai hazai éskülfökdi versenyekre történő felkészülését és részvételét, 
valamint a Magyar Egyetemi Főiskilai Országos Bajnokságok (MEFOB) megrendezését.
A  Magyar  Egyetemi  és  Főiskolai  Szövetség”  (MEFSZ)–  a  MSSZ  versenyrendszerétől
elkülönülten  –  írja  ki  évente.  Az országos  bajnokságokat,  Magyar  Egyetemi  és  Főiskolai
Bajnokság (MEFOB, vagy MEFOB -Kupa) néven hirdetik meg.
A MSSZ  az  egyetemi-  és  főiskolai  sakkbajnokságokhoz  felkérésre,  a  törvényi  előírások,
valamint az Asz. 6. § m) alpont alapján szakmai segítséget nyújt.
A MEFSZ által egyedi esetekben kezdeményezett együttműködési szerződés esetén az éves
verseny(ek) szervezését és lebonyolítását a MSSZ is végezheti.

2.5 Szabadidős sakksport
A MSSZ, a  Stv. 29- § alapján  működő Magyar  Szabadidős  Sportszövetség (MSZS),  és a
Nemzeti  Diák, Hallgatói és Szabadidős (NDHSZ) sportért felelős köztestületével esetenként
együttműködve,  vagy önállóan  vesz részt   a sakksport népszerűsítését az Asz. 6. § p) alpont
előírásai szerint.
Az MSSZ a szabadidős sakksport népszerűsítését, az alábbi területeken segíti és végzi:
 szimultán versenyek,
 élménybeszámolók,
 díjátadások,
 amatőr sakkfesztiválok,
 fakultatív iskolai sakkoktatások támogatása,
 sakkfesztiválok és játékok,
 szabadidős, hírverő és barátságos: főváros-vidék, város részek, városok közötti csapat (pl.: 

rapid, villám stb.) versenyek,
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 felkérés esetén sakk versenyekkel történő csatlakozás a „Kihívás Napja” rendezvényhez,
 fürdő és park sakkterep kiépítése,
 élősakk rendezvények
 reklám, média és honlapi fotók, videók

A VERSENYSZABÁLYZAT kiegészíti  a  „A Sakkjáték  Versenyszabályzat”  MSSZ  című
kiadványt és 2017.01.01-től lép hatályba
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