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KÁRPÁT-MEDENCE MEGYÉINEK 

 ONLINE VILLÁM SAKK BAJNOKSÁGA 2020. 
 

Szervezők: Galkó Tibor, FM Pergel László, Szabó Zsolt 

Információ: info@hunsakk.hu vagy +36 70 380 6882 

Helyszín: lichess.org sakkszerver 

Játékidő: 5 min + 2 sec, felezési lehetőséggel. 

Időtartam: 120 perc 

Lebonyolítás: Arena-system, a megyék pontszámát a legjobb 20 játékos pontja-

inak az összege határozza meg! 

Lebonyolítás: Magyarország Villám Sakk Bajnok Megyéje vándorserleg  

Startlista: (csak tájékoztató jelleggel) 

http://chess-results.com/tnr528675.aspx?lan=1 

 

A szerver által kitiltott játékosok pontjai (ha megyei 1-20. helyen végez) duplán kerülnek 

levonásra összpontszámból! 

 

A megyei klubok tagjai lehetnek: 

- megyei egyesület játékosa vagy vendégjátékosa, 

- állandó lakcímmel rendelkezik a megyében, 

- az adott megyéből "elszármazott" játékos. 

Kérnénk, hogy az "elszármazott" játékos kategóriát a "jóízlés" határain belül kezel-

jék a megyei szervezők! A szervezők "megvétózhatják" a klubtagságokat! 

 

A selejtezőkből 

az A-döntőbe jut: 

Kelet-Magyarország 1-3. helyezett, Nyugat-Magyarország 1-3. helyezett, Pannoni-

an Plain 1-3. helyezett csapatok és a legtöbb pontot szerzett 4. csapat. 

a B-döntőbe jut: 

Kelet-Magyarország 4-6. helyezett, Nyugat-Magyarország 4-6. helyezett, Pannoni-

an Plain 4-6. helyezett csapatok és legtöbb pontot szerzett 7. csapat. 

 

Ha az adott selejtező csoportban nem játszik legalább 8 csapat, akkor csak 3 to-

vábbjutó, kevesebb, mint 5 csapat esetén 2 továbbjutó van! 

 

A versenykiírás változtatásának jogát a Szervezők 2020/07/01-ig fenntartják! 

 

Győr, 2020/06/22  

http://chess-results.com/tnr528675.aspx?lan=1
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TESZT VERSENYEK 

 (csoportok beosztása érkezési sorrendben!) 

2020/06/18 18:00-tól 

 

A-csoport 

https://lichess.org/tournament/SUxUJjju 

 

B-csoport 

https://lichess.org/tournament/YjwQi5Dd 

 

C-csoport: 

https://lichess.org/tournament/WhnJQwHP 

 

 

SELEJTEZŐK 

2020/07/03 - 18:00 

 

EAST HUNGARY GROUP 

https://lichess.org/tournament/t1hfzdDs 

 

WEST HUNGARY GROUP 

https://lichess.org/tournament/2mjmhyPt 

 

PANNONIAN PLAIN GROUP 

https://lichess.org/tournament/MAg5nRmR 

 

 

DÖNTŐ 

2020/07/11 - 18:00 

Részvétel feltétele: legalább 30 értékelt villámparti a lichess-en!  

 

A-döntő 

 

 

B-döntő 

 

 

 

https://lichess.org/tournament/SUxUJjju
https://lichess.org/tournament/YjwQi5Dd
https://lichess.org/tournament/WhnJQwHP
https://lichess.org/tournament/t1hfzdDs
https://lichess.org/tournament/2mjmhyPt
https://lichess.org/tournament/MAg5nRmR
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LICHESS MEGYEI KLUBOK 
 

BÁCS-KISKUN MEGYE 

https://lichess.org/team/bacs-kiskun-megye 

szervező: 

https://lichess.org/@/Barbikusz 

 

BARANYA MEGYE 

https://lichess.org/team/baranya-megye 

szervező: 

https://lichess.org/@/sporty207 

 

BÉKÉS MEGYE 

https://lichess.org/team/bekes-megye 

szervező: 

https://lichess.org/@/DarthMccartney 

 

BIHAR MEGYE 

https://lichess.org/team/sah-club-oradea-team 

szervező: 

https://lichess.org/@/fle69 

 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye 

https://lichess.org/team/borsod-abauj-zemplen-megye 

szervező: 

https://lichess.org/@/Nailspike 

 

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYE 

https://lichess.org/team/csongrad-megye 

szervező: 

https://lichess.org/@/CSB7 

 

FEJÉR MEGYE 

https://lichess.org/team/fejer-megye 

szervező: 

https://lichess.org/@/Black_Butterfly 

 

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 

https://lichess.org/team/gyor-moson-sopron-megye 

szervező: 

https://lichess.org/@/judzsinonil 

 

  

https://lichess.org/team/bacs-kiskun-megye
https://lichess.org/@/Barbikusz
https://lichess.org/team/baranya-megye
https://lichess.org/@/sporty207
https://lichess.org/team/bekes-megye
https://lichess.org/@/DarthMccartney
https://lichess.org/team/sah-club-oradea-team
https://lichess.org/@/fle69
https://lichess.org/team/borsod-abauj-zemplen-megye
https://lichess.org/@/Nailspike
https://lichess.org/team/csongrad-megye
https://lichess.org/@/CSB7
https://lichess.org/team/fejer-megye
https://lichess.org/@/Black_Butterfly
https://lichess.org/team/gyor-moson-sopron-megye
https://lichess.org/@/judzsinonil
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HAJDÚ-BIHAR 

https://lichess.org/team/hajdu-bihar-megye 

szervező: 

https://lichess.org/@/szavam 

 

HEVES MEGYE 

https://lichess.org/team/heves-megyei-online-sakkozok-klubja 

szervező:  

https://lichess.org/@/Csaklassan 

 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 

https://lichess.org/team/jasz-nagykun-szolnok-megye 

szervező:  

https://lichess.org/@/Mistheoretical 

 

KÁRPÁTALJA 

https://lichess.org/team/V3E8Jz0k 

szervező:  

https://lichess.org/@/MishaBaloga 

 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 

https://lichess.org/team/komarom-esztergom-megye 

szervező:  

https://lichess.org/@/TKincso 

 

NAGYSZOMBAT MEGYE 

https://lichess.org/team/trnavsky-kraj 

szervező: 

https://lichess.org/@/TonySoprano8 

 

NÓGRÁD MEGYE 

https://lichess.org/team/nograd-megye 

szervező: 

https://lichess.org/@/pj66 

 

NYITRA MEGYE 

https://lichess.org/team/nyitra-megye 

szervező: 

https://lichess.org/@/sakkapuka 

 

PEST MEGYE 

https://lichess.org/team/pest-megye 

szervező: 

https://lichess.org/@/ebret 

https://lichess.org/team/hajdu-bihar-megye
https://lichess.org/@/szavam
https://lichess.org/team/heves-megyei-online-sakkozok-klubja
https://lichess.org/@/Csaklassan
https://lichess.org/team/jasz-nagykun-szolnok-megye
https://lichess.org/@/Mistheoretical
https://lichess.org/team/V3E8Jz0k
https://lichess.org/@/MishaBaloga
https://lichess.org/team/komarom-esztergom-megye
https://lichess.org/@/TKincso
https://lichess.org/team/trnavsky-kraj
https://lichess.org/@/TonySoprano8
https://lichess.org/team/nograd-megye
https://lichess.org/@/pj66
https://lichess.org/team/nyitra-megye
https://lichess.org/@/sakkapuka
https://lichess.org/team/pest-megye
https://lichess.org/@/ebret
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SOMOGY MEGYE 

https://lichess.org/team/somogy-megye 

szervező: 

https://lichess.org/@/Kombinattor01 

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE 

https://lichess.org/team/szabolcs-szatmar-bereg-megye 

szervező:  

https://lichess.org/@/recefice 

 

TOLNA MEGYE 

https://lichess.org/team/tolna-mattolna-klub 

szervező: 

https://lichess.org/@/Belabastya 

 

VAS MEGYE 

https://lichess.org/team/vas-megye 

szervező:  

https://lichess.org/@/pergell 

 

VESZPRÉM MEGYE 

https://lichess.org/team/veszprem-megye 

szervező:  

https://lichess.org/@/SchieberSpieler 

 

ZALA MEGYE 

https://lichess.org/team/zala-megye 

szervező: 

https://lichess.org/@/maya0912 

 

https://lichess.org/team/somogy-megye
https://lichess.org/@/Kombinattor01
https://lichess.org/team/szabolcs-szatmar-bereg-megye
https://lichess.org/@/recefice
https://lichess.org/team/tolna-mattolna-klub
https://lichess.org/@/Belabastya
https://lichess.org/team/vas-megye
https://lichess.org/@/pergell
https://lichess.org/team/veszprem-megye
https://lichess.org/@/SchieberSpieler
https://lichess.org/team/zala-megye
https://lichess.org/@/maya0912

