A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG ONLINE SAKKVERSENYEK
ETIKAI VÉTSÉGEINEK KEZELÉSÉRE, ÉS AZOK SZANKCIONÁLÁSÁRA
VONATKOZÓ SZABÁLYZATA
I.
PREAMBULUM
1.§
Az online sakkversenyeken felmerülő etikai vétségek szabályozása, és
lehetséges

szankcionálása

továbbiakban:

MSSZ)

érdekében

az

alábbi

a

Magyar

szabályzatot

Sakkszövetség
alkotja.

Az

(a

MSSZ

szabályozásának hatálya kizárólag az MSSZ által támogatott, illetve szervezett
online sakkversenyekre terjed ki kötelező hatállyal, azonban az online
sakkversenyek tisztaságának elősegítése érdekében az alábbiakban az MSSZ
minden olyan online sakkverseny vonatkozásában is ajánlásokat fogalmaz
meg, amelyek nem az MSSZ támogatásával vagy szervezésében kerülnek
megszervezésre.
II.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2.§
A szabályzat céljai, feladatai
(1)

A Szabályzat célja, hogy:

a)

hatékonyan és körültekintően védje az online sakkversenyek rendjét és

tisztaságát, illetve az online sakkozók sporttevékenységével összefüggő jogait;
b)

elősegítse

az

online

sakksport

versenyszabályainak

és

az

MSSZ

szabályzatainak betartását;
c)

ösztönözze az online sakk sportolókat a sportszerű magatartásra, a „fair

play” elvének betartására;
d)

nevelje

az

online

sakk

sportolóit

arra,

hogy

a

versenyeken

szabályoknak és azok szellemének megfelelően versenyezzenek.
(2)

A Szabályzat feladata:

a

Meghatározni, hogy az online sakkversenyeken mi minősül etikai vétségnek,
szabályozni az etikai vétségen kapott versenyzőkkel szemben alkalmazandó
eljárást, valamint a kiszabható szankciók fajtáit.
3.§
Az online sakkversenyek esetében etikai vétségnek minősülő játékosi
magatartás
(1)

Jelen szabályzat értelmezésében etikai vétségnek a szabályzat hatálya

alá tartozó online sakkverseny során bármely játékos által elkövetett csalás
minősül.
(2)

Az MSSZ csalásnak alapvetően a versenyszervezők által alkalmazott, a

csalás

kimutatására

alkalmas

szoftverek

által

csalásnak

minősített,

a

szervezők által írásban dokumentált módon feltárt magatartást tekinti, mely
minősítés egyszeri felülvizsgálatára a verseny szervezőinek lehetőséget kell
biztosítaniuk az érintett versenyző számára.
4.§
A szabályzat hatálya
(1)

A jelen szabályzat hatálya kiterjed a Sporttörvény 1.§ (3) bekezdésében

meghatározottak szerint az MSSZ által kiírt és/vagy támogatott online
sakkversenyeken részt vevő sportolókra, nemzetiségüktől függetlenül.
(2)

Azokra az online sakkversenyekre, amelyeket nem az MSSZ támogat és/

vagy szervez, a jelen szabályzat 7.§-ában foglalt ajánlások megtartását
javasolja a szervezőknek az MSSZ.
5.§
A fiatalkorú versenyzőkre vonatkozó rendelkezések
(1)

A jelen szabályzatban a játékosok, versenyzők számára meghatározott

írásbeli nyilatkozatok, hozzájárulások fiatalkorú versenyző esetében minden
esetben kizárólag a törvényes képviselőjének hozzájárulása esetén tekinthetők
jogszerűnek.
(2)

Fiatalkorú versenyző törvényes képviselő beleegyezése hiányában tett

bármely nyilatkozata hatálytalan, nem vehető figyelembe.

6.§
A Felek közötti kapcsolattartás módja
(1)

Az online sakkversenyek esetében a Felek (a verseny szervezői, illetve a

versenyre benevezett sportolók) közötti hivatalos kapcsolattartás módja az
elektronikus levél (e-mail).
(2)

A verseny szervezőjének hivatalos e-mail címét a versenykiírásban, a

versenyzők hivatalos e-mail címét a nevezési lapon előzetesen meg kell jelölni.
Hivatalos kapcsolattartásra jogszerűen kizárólag az előzetesen megjelölt email címen kerülhet sor a Felek között.
III.
SPECIÁLIS SZABÁLYOK
7.§
Nem az MSSZ által rendezett vagy támogatott online sakkversenyeken
előforduló etikai vétségek kezelésére, szankcionálására vonatkozó
ajánlás
(1) Az etikai vétséget a verseny szervezői írásban dokumentált módon
állapítják meg és bírálják el.
(2) Az eljárás alá vont játékosok a versenyszervezők által megállapított
jogsértések és alkalmazott szankciók ellen nem fellebbezhetnek az MSSZ
versenybíróságához. Az MSSZ ezekben az esetekben nem járhat el (pl. nem
figyelmeztetheti a játékost, nem zárhatja ki a versenyből stb.)
(3) A (2) bekezdésben foglaltak alól kivételt képez az eset, amennyiben az
etikai vétség elkövetésére olyan nemzetközi versenyen kerül sor, melyen a
játékos Magyarországot képviseli. Ebben az esetben a csaláson kapott játékost
az MSSZ elsőfokú Versenybírósága utólagos vizsgálat alapján az MSSZ saját
rendezésű versenyeitől eltilthatja.
(3)

Az etikai vétségek elkerülése érdekében az MSSZ az alábbi ajánlással

él minden online sakkverseny szervezője felé:
a)

a csalás semmilyen formája nem megengedett (könyv, saját

jegyzet, sakk szoftver, elemző program használata, élő stream követése
és egyéb módszerek is tilosak), és szigorúan büntetendő;
b)

minden esetben saját névvel játsszon a versenyző;

c)

amennyiben megoldható, bekapcsolt videókamerával játsszon a

versenyző.
(4)

Az etikai vétségek felmerülése esetén az MSSZ az alábbi ajánlással él

minden online verseny szervezője felé:
a)

Amennyiben a játékost az adott online felület csalás ellenes

szoftvere tiltja le, vagy egyéb okokból kerül letiltásra a profilja, azt a
szervezők tekintsék bizonyítottnak, és írásban dokumentálják azzal, hogy
egy alkalommal legyen joguk a versenyzőnek felülvizsgáltatni az esetet;
b) Abban az esetben, ha a szervezők vizsgálata alapján is beigazolódik a
csalás, akkor a játékos kizárására

kerüljön

sor akként, hogy

új

felhasználónévvel se vehessen részt a további játékban;
c) Amennyiben a szervezők vizsgálata alapján nem megalapozott a csalás,
akkor tegyék meg a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy a játékos
folytathassa

a

játékot

(pl.:

játékos

másik

felhasználónévvel

való

indulásának lehetősége, kapcsolat felvétele a versenyt lebonyolító online
szerverrel stb.);
d) Amennyiben egy játékosra vonatkozóan több alkalommal is felmerül a
csalás gyanúja, abban az esetben a verseny szervezői a másodszori
gyanús, de kétségkívül nem bizonyított esetnél figyelmeztethetik, a
harmadszori gyanús esetnél pedig minden további bizonyítási eljárás
nélkül kizárhatják az érintett játékost az adott versenyből, valamint –
legfeljebb

12

hónapra

–

eltilthatják

a

további

saját

rendezésű

versenyeiktől.

8.§
A Magyar Sakkszövetség által támogatott online sakkversenyekre
vonatkozó eljárásrend
(1) Fő szabályként az MSSZ által támogatott versenyen az etikai vétségeket a
verseny szervezői jogosultak megállapítani, és elbírálni.
(2)

A

verseny

szervezői

ugyanakkor

kikérhetik

az

MSSZ

elsőfokú

Versenybíróságának álláspontját, de ebben az esetben az MSSZ elsőfokú
Versenybíróságának döntését a szervezőknek kötelezően el kell fogadniuk. Az

MSSZ elsőfokú Versenybírósága köteles álláspontjáról az etikai vétségre
vonatkozó tájékoztatástól számított legkésőbb három napon belül a verseny
szervezőit és az érintett sportolót értesíteni.
(3) A verseny szervezői, illetve az elsőfokú Versenybíróság az eljárást mellőzi,
amennyiben:
a) az etikai vétség elkövetése nem állapítható meg;
b) a sérelmezett magatartásról megállapítható, hogy az nem valósított meg
etikai vétséget;
c) az indítványban megnevezett személy elhalálozott;
(4) A verseny szervezői, illetve az MSSZ elsőfokú Versenybírósága által
alkalmazható szankciók a következők:
a) játszmavesztés megállapítása az etikai vétséget elkövető sportoló
terhére;
b) az etikai vétségen ért játékos versenyen elért pontszámának törlése;
c) az etikai vétségen ért játékos kizárása a versenyből (akár utólagosan is,
a versenyen elért díj elvonásával);
d) az etikai vétségen ért játékos kizárása a teljes versenysorozatból;
e) az etikai vétségen ért játékos időleges – legfeljebb 24 hónapra szóló eltiltása

a

további

MSSZ

támogatású,

illetve

rendezésű

online

versenyektől.
(5) Az etikai vétség elkövetésével vádolt játékos – akár a verseny szervezői,
akár az MSSZ elsőfokú Versenybírósága - döntésével szemben, a döntés
közlésétől számított 48 órán belül ingyenesen, 48 órán túl, de legkésőbb 10
napon belül tízezer forint fellebbezési díj megfizetése ellenében, írásbeli
fellebbezéssel élhet az MSSZ másodfokú Versenybíróságához.
(6) A fellebbezésben meg kell jelölni a fellebbezés okát és célját. A
fellebbezésben új tény állítására, illetve új bizonyíték előadására akkor
kerülhet sor, ha az új tény vagy az új bizonyíték az első fokú határozat
meghozatalát követően jutott a fellebbező fél tudomására, feltéve, hogy az –
elbírálása esetén – reá kedvezőbb határozatot eredményezett volna.
(7) A benyújtott fellebbezéseket az MSSZ másodfokú Versenybírósága a
beérkezésüktől számított 3 napon belül bírálja el, és döntéséről haladéktalanul
tájékoztatja az érintett sportolót, valamint az MSSZ Főtitkárát.
(8) Az MSSZ másodfokú Versenybírósága a hozzá benyújtott fellebbezésekről
köteles – azok beérkezését követő – három napon belül érdemben határozni,

és határozatáról mind a fellebbező személyt, mind a verseny szervezőit
írásban tájékoztatni.
(9) Az MSSZ másodfokú Versenybírósága az elsőfokú határozatot:
- helybenhagyhatja;
- vagy megsemmisítheti és az első fokon eljáró Versenybíróságot új
eljárásra utasíthatja;
- vagy érdemben megváltoztathatja.
(10) A fellebbezések elbírálásán túl az MSSZ másodfokú Versenybírósága
jogosult arra, hogy a díjban részesített játékosok játszmáit utólag ellenőrizze,
és amennyiben etikai vétséget állapít meg, abban az esetben az érintett
játékosokat utólag kizárhassa a versenyből, illetve szankciókban részesíthesse.
(11) Akár a fellebbezési eljárásban, akár az utólagos vizsgálat alapján csaláson
kapott játékost az MSSZ másodfokú Versenybírósága a saját rendezésű
versenyeitől eltilthatja.
(12) A versenykiírásban rögzített, és a verseny tényleges megkezdése előtt
minden játékos által kötelezően elfogadandó szabály alapján az adott online
sakkverseny versenybírójának, illetve az MSSZ erre kijelölt munkatársának
joga van a versenyzőt a webkameráján keresztül játék közben megfigyelni.

9.§
A Magyar Sakkszövetség által rendezett online sakkversenyekre
vonatkozó eljárásrend
(1)

A Magyar Sakkszövetség által rendezett versenyen és válogatott

mérkőzésen a játékosok esetleges etikai vétségeit a Magyar Sakkszövetség
elsőfokú Versenybírósága jogosult megállapítani, és elbírálni.
(2)

Az elsőfokú Versenybíróság az eljárást mellőzi, amennyiben:
a)

az etikai vétség elkövetése nem állapítható meg;

b)

a

sérelmezett

magatartásról

megállapítható,

valósított meg etikai vétséget;
c)

az indítványban megnevezett személy elhalálozott;

hogy

az

nem

d)

Az érintett játékos az elsőfokú Versenybíróság határozatának közlésétől

számított 48 órán belül ingyenesen, 48 órán túl, de legkésőbb 10 napon belül
tízezer forint fellebbezési díj megfizetése ellenében, írásban előterjesztendő
fellebbezéssel élhet az MSSZ másodfokú Versenybíróságához.
e)

A fellebbezésben meg kell jelölni a fellebbezés okát és célját. A

fellebbezésben új tény állítására, illetve új bizonyíték előadására akkor
kerülhet sor, ha az új tény vagy az új bizonyíték az első fokú határozat
meghozatalát követően jutott a fellebbező fél tudomására, feltéve, hogy az –
elbírálása esetén – reá kedvezőbb határozatot eredményezett volna. A
benyújtott

fellebbezéseket

az

MSSZ

másodfokú

Versenybírósága

a

beérkezésüktől számított 3 napon belül bírálja el, és döntéséről haladéktalanul
tájékoztatja az érintett sportolót, valamint az MSSZ Főtitkárát.
f)

Az MSSZ elsőfokú Versenybírósága a nem arra jogosulttól származó,

vagy az elkésett fellebbezést elutasítja, azt nem is terjeszti a másodfokú
Versenybíróság elé.
g)

Az MSSZ másodfokú Versenybírósága az elsőfokú határozatot:

- helybenhagyhatja;
- vagy megsemmisítheti és az első fokon eljáró Versenybíróságot új eljárásra
utasíthatja;
- vagy érdemben megváltoztatja.
(7) Az MSSZ első és másodfokú Versenybíróságainak joga van az eljárásra
vonatkozó határozatokban az érintett játékos valódi nevét is közölni.
(8) Az MSSZ-nek, mint az adott online sakkverseny szervezőjének joga van a
nem valódi névvel játszó versenyzők neveit átírásához, vagy az ilyen
versenyzőket akár ki is zárhatja a versenyből.
(9) A versenykiírásban rögzített, és a verseny tényleges megkezdése előtt
minden játékos által kötelezően elfogadandó szabály alapján az adott online
sakkverseny versenybírójának, illetve az MSSZ erre kijelölt munkatársának
joga van a versenyzőt a webkameráján keresztül játék közben megfigyelni.
(10) Az adott online sakkverseny versenybírójának joga van az érintett
játékost a verseny bármelyik szakaszában a további játéktól eltiltani;
(11) Az MSSZ elsőfokú Versenybíróságának megvan a joga arra, hogy a
játékosok játszmáit utólag ellenőrizze, és amennyiben szabályszegést állapít
meg, a versenyzőt utólag kizárhatja a versenyből, illetve más szankciókban
részesítheti.

(12) Az MSSZ elsőfokú Versenybírósága által kiszabható szankciók köre:
a) játszmavesztés megállapítása az etikai vétséget elkövető sportoló
terhére;
b) az etikai vétségen ért játékos versenyen elért pontszámának törlése;
c) az etikai vétségen ért játékos kizárása a versenyből (akár utólagosan is,
a versenyen elért díj elvonásával);
d) az etikai vétségen ért játékos kizárása a teljes versenysorozatból;
e) az etikai vétségen ért játékos időleges – legfeljebb 24 hónapra szóló eltiltása

a

további

MSSZ

támogatású,

illetve

rendezésű

online

versenyektől.
f) legsúlyosabb etikai vétség és/vagy visszaesően elkövetett etikai vétség
esetén az etikai vétségen ért játékos időleges – legfeljebb 12 hónapra
szóló

–

eltiltása

az

MSSZ

támogatású

vagy

rendezésű

sakkversenytől (beleértve az „élő” sakkversenyeket is).
10.§
Hatályba lépés
(1)

Jelen szabályzat 2020. május 5-én lép hatályba.

(2)

Jelen szabályzatot az MSSZ a honlapján közzéteszi.

minden

