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                                   SAKK DIÁKOLIMPIA I-II., III-IV., V-VI. korcsoport CSAPAT 

MEGYEI DÖNTŐ 2018/2019. tanév versenykiírása 
 Edelény, 2019. február 04. hétfő. 

 
 
A verseny rendezője: BAZ - Megyei Sakkszövetség,  
   Edelényi Városi SE Sakkszakosztálya 
    
    
A döntő helye és ideje:  Edelény, Művelődési Ház, Borsodi út 9.     
                                               2019. február 04. (hétfő) 9.30 óra 
    Az igazolásokat 9.00 órakor lezárjuk. 
 
Résztvevők:   

 A körzeti döntők győztes csapatai korcsoportonként, valamint Miskolc város 1-3 
helyezett csapatai korcsoportonként. Az I.-II. és a III-IV. kcs. összevonva. 

 A III.-IV. csapatokban alsóbb korcsoportos szerepelhet. 

 Páratlan versenyzőszám esetén a rendező, plusz 1-1 csapatot indíthat.  

 Leányok játszhatnak fiú csapatokban, fordítva nem. 

 Élő ponttal rendelkezők is szerepelhetnek a csapatokban! 

 A leány csapatok 3 táblán, a fiú csapatok 4 táblán mérkőznek! Minden 
korcsoportban! 

 Az V-VI. korcsoportban a középiskolák azonnal a megyei döntőbe 
nevezhetnek, azaz nincs körzeti verseny. 

  
Versenyszámok:   I-II. -  III- IV. – V-VI. korcsoport leány és fiú csapatok 
 
Korcsoportok: 
                                    I-II kcs.2008- 2010-ben, vagy később születettek 
                                    III-IV kcs.2004-2007-ben születettek, illetve itt szerepelhetnek fiatalabbak is. 
   V-VI kcs.1999-2003-ban születettek.                                                                    
 
Fővédnök:              Csabai Gyula az Edelényi Városi SE Elnöke.       
Versenybíróság:  Galkó Tibor, Szabó László. 
     
Igazoló bizottság: Szabó László. 
 
Lebonyolítás: Az I-II és a III-IV. korcsoportban 5 fordulós svájci rendszerben, 2 x 15 perc 

gondolkodási idővel! (rapid szabályok) 
                                    Az V-VI. korcsoportban a csapatok létszámának megfelelően körmérkőzés 

várható, szintén 2 x 15 perc gondolkodási idővel! (rapid szabályok) 
 
Holtverseny:  Táblapont egyenlőség esetén a több csapatpont, egymás elleni, majd az előkelőbb 
   táblán elért több pont dönt. Végül sorsolás. 

mailto:galkotibor1@gmail.com


Nevezés: A Körzeti Diáksport Bizottságok titkárai (Illetve a körzeti döntőt 
megrendezők) juttatják tovább a megyei döntőre 2019. február 01. 12.00 
óráig a körzeti győzteseket az I-II és a III-IV kcs-ban. 

 Az V-VI. kcs-ban a középiskolák nevezik be a csapatokat a megyei 
döntőbe, szintén a fenti határidőig, mivel itt nincs előtte körzeti és iskolai 
verseny. 

 A nevezést a galkotibor1@gmail.com  vagy a galko1.freestart@indamail.hu 
e-mail címre küldjék (csapat neve, iskola neve, korcsoport, csapattagok 
neve és születési évük) 

. 
A számítógépes feldolgozás miatt a helyszínen semmilyen indokkal nem 
fogadunk el nevezéseket. 

 
Igazolás: A verseny helyszínén 8.00-9.00-h.ig.  
Szükséges:  Diákigazolvány, ennek elvesztése, megrongálódása esetén igazgató által 

aláírt és lepecsételt fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolás. Ezen 
dokumentumok hiányában nem indulhat a versenyző! 

 
Költségek:  A rendezési költséget a BAZ – Megyei SSZ, a részvételi költséget az iskolák             

fedezik. Regisztrációs díj: 2 500 HUF/csapat. Csak a helyszínen, 
készpénzben lehet befizetni! A befizetésről számlát adunk. 
A határidő utáni nevezésnél +500 HUF a többlet költség. 

 
Díjazás:  A verseny 1-3 helyezettje érem és oklevél díjazásban részesül. 
 
Egyéb:   A versenytermekben csak a versenyzők és csapatvezetők tartózkodhatnak. 

Óvást csak az iskola hivatalos képviselője nyújthat be írásban, a forduló után 
maximum 10 perccel. 

                                    
                                    I-VI. korcsoportos csapat sakk diákolimpia országos döntő kiírását: 
                                    Lásd később a chess.hu honlapon. 
                                   Helye: Szombathely. 
   Ideje: 2019. 03.22-24. 
 

Az iskoláknak kötelező az MDSZ honlapon a továbbjutó regisztrált diákjait 
benevezni. 

 
Információ a fejlécben lévő elérhetőségeken: mobil – e-mail – honlap. 
A nevezettek listája a chess-results.com honlapon napi frissítéssel 2019.01.25-től. 

 
 
 
   A változtatás jogát a Rendezők fenntartják!  
 
 
 
Miskolc, 2019. január 07. 
 
 
 

Galkó Tibor 
főtitkár 

BAZ-M-SSZ 
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