
Fürge Ujjak GPX 
 

2020. november 8.-december 6. 
 
A verseny célja: a sakk, mint sportág, illetve a sportszerű tiszta  
játék fontosságának  népszerűsítése, új  értékek teremtése az online  
térben, az eredményes  játékosok valós díjazása.  
A verseny rendezője: Széchenyi ESE sakk szakosztálya 
A verseny helyszíne: lichess.org sakkszerver 
Versenyigazgató: dr. Balogh Tibor szakosztályvezető 
Fővédnök: Gyömörei Tamás a Széchenyi István Egyetem Sportegyesületének elnöke 
Versenybíró: Szabó Zsolt FA - szabo.zsolt@hunsakk.hu – 70/380 6882 
A verseny honlapja: http://www.verseny.hunsakk.hu/szimultan/fuerge-ujjak.html 
Résztvevők: lichess.org sakkszerveren regisztrált, legalább 10 értékelt partit játszott,  
“SZESE Online” klubtag játékosok. 
Nevezési feltételek: A versenyen azon magyar állampolgársággal rendelkező 
játékosok, illetve a SZESE azon igazolt játékosai indulhatnak, akik vállalják, hogy a 
lichesss felhasználónevük mellett közlik a nevüket, illetve születési dátumukat, 
egyesületüket (lakhelyüket) valamint elérhetőségüket az info@hunsakk.hu címre. 
SZESE Online Klub: https://lichess.org/team/szese-online 
 
A versenyek időpontjai: 
2020. november 8., november 15., november 22., november 29., december 6. 

 
Kezdések egységesen vasárnap 17:30 órakor! 

 
Lebonyolítás: 9 fordulós, svájci rendszerű verseny, 5 min+3 sec játékidővel. 
Kategóriák: Az összetett pontverseny alapján U12 és U18 kategória, U2000-U1600-U1200 
alatti  FIDE-standard értékszámmal rendelkező (vagy nem) játékosok, a Széchenyi ESE 
játékosai, a 2020/10/01-i FIDE lista alapján.  
 
Egyéb tudnivalók: 
Zsűri: Három felkért címviselő játékos. Feladatuk a tiszta, sportszerű játék érdekében tör-
ténő bejelentett óvások szakmai kivizsgálása, a játszmák, a játékosok tudásszintje, ér-
tékszáma, különböző nehézségű lépések és azoknak megtett tempója, a kimagaslóan eltérő 
színvonal vizsgálata alapján történő döntéshozatal. 
Szankciók: Akit a lichess.org kizár, bármely indokolt okból az adott versenyen díjra nem 
jogosult, illetve a további versenyeken nem vehet részt, a nevezéseit nem tudjuk fogadni 
másik felhasználói néven sem. 

http://www.verseny.hunsakk.hu/szimultan/fuerge-ujjak.html
https://lichess.org/team/szese-online


Akit a Fegyelmi Bizottság elmarasztal külső segítség alkalmazásának megalapozott 
gyanúja miatt, a következő versenyen csak ellenőrzött körülmények között játszhat (web-
kamera, monitor megosztás). 

Az adott játékos következő gyanúba keveredése azonnali tiltást eredményez. 
A verseny vége után legkésőbb másnap éjfélig írásban az info@hunsakk.hu címre, 

konkrét adatok megadásával (játszma, játékosok neve, felmerülő gyanú) bárki, a versenyen 
szerepelt játékosok közül jelezheti észrevételeit a versenybíróság irányába. 
Vis maior: Abban az esetben, ha a lichess.org szerver egyéb bejelentett hibái miatt a 
verseny megszakad (pl: szerver leállása), a verseny a következő napon ugyanarra a kezdési 
időpontra ismét kiírásra kerül.  
 

GPX-pontverseny 
A GPX-versenysorozat 5 versenyből áll, a végeredményt a "3 legtöbb pontot szerzett verseny" 
pontjainak összege határozza meg.  
Díjazás: 1-3 helyezett, a legjobb 18 év, illetve a legjobb 12 év alatti versenyző, a legjobb 
2000-1600-1200 FIDE-Standard élőpontszám alatti játékos 5000 Ft értékű tárgyjutalomban 
részesül. Mindezeken túlmenően tárgyjutalomban részesül a legjobb SZESE játékos, a 
legjobb 2000 ÉLŐ pontszám alatti SZESE játékos, a legjobb 18 év és a legjobb 12 év alatti 
SZESE játékos, valamint a verseny legjobb három Széchenyi István Egyetemen hallgatói jog-
viszonnyal rendelkező hallgatója, aki nem a SZESE igazolt versenyzője. Díjhalmozás nincs! 
GPX-pontozás:  
Versenyenként az 1-50. helyezett játékos kap pontot. 
1.-250, 2.-220, 3.-200, 4.-185, 5.-170, 6.-160, 7.-150, 8.-140, 9.-130, 10.-120 
11.-113, 12.-106, 13.-99, 14.-92, 15.-85, 16.-80, 17.-75, 18.-70, 19.-65, 20.-60 
21.-56, 22.-52, 23.-48, 24.-44, 25.-40, 26.-37, 27.-34, 28.-31, 29.-28, 30.-25 
31.-23, 32.-21, 33.-19, 34.-17, 35.-16, 36.-15, 37.-14, 38.-13, 39.-12, 40.-11 
41.-10, 42.-9, 43.-8, 44.-7, 45.-6, 46.-5, 47.-4, 48.-3, 49.-2, 50.-1 pont   
Összetett pontegyenlőség esetén a magasabb szerzett pont dönt. 

 
A versenykiírás megváltoztatásának jogát a verseny kezdetéig fenntartjuk! 

 
Győr, 2020/10/15 
 
 

 


