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OROSHÁZI ONLINE TÉL 2021 GRAND PRIX 
ONLINE SAKK VERSENYSOROZAT 

 
 
 
 
 A VERSENY CÉLJA: Versenylehetőség biztosítása;  
 Sportbaráti kapcsolatok ápolása  
 A villámsakk népszerűsítése 

  
 A VERSENY HELYE: https://lichess.org sakkszerver 

 

 A VERSENYEK IDŐPONTJAI: A versenysorozat 3 versenyből áll. 
  2021. január 9. 1000-1200  
  2021. január 16. 1000-1200 

  2021. január 23. 1000-1200
 

 

 A VERSENY RENDEZŐJE: Orosházi Sakk Egyesület  
 

 A VERSENY RÉSZTVEVŐI:  
A versenyen bármely https://lichess.org/ sakkszerveren regisztrált játékos rész vehet,  
aki befizette a 3 versenyre érvényes egyszeri 1 000 HUF nevezési díjat,  
aki felvételt nyer az Orosházi Online Tél GP 2021 Klubba,  
és regisztrált a versenyre. 
 

Fizetés Banki átutalással: Orosházi Sakk Egyesület; K&H Bank; 10402647-50526780-50821001. 
A banki átutalás közleményének tartalmazni kell a lichess.org felhasználó neve(ke)t 
 

 NEVEZÉS LÉPÉSEI:  1. lichess.org regisztráció LINK (amennyiben szükséges) 
  2. nevezési díj befizetése (amennyiben szükséges) 
  3. email regisztráció oroshazisakkversenyek@gmail.com 
  4. lichess.org klub regisztráció kezdeményezése LINK 
  5. csatlakozás a versenyhez 
 

A nevezésnek tartalmazni kell a Játékos nevét, FIDE azonosítóját (amennyiben rendelkezik vele), 
születési évét; lichess.org felhasználó nevét. A versenyre történt jelentkezést visszaigazoljuk. 
Számlázáshoz szükséges adatok: név/egyesület neve, cím, adószám (egyesület/vállalkozás esetén). 
 

 NEVEZÉSI DÍJ: egyszeri 1000,-Ft/fő a versenysorozat egészére. Az Orosházi Sakk Egyesület 
tagjai és nem igazolt orosházi ifjúsági játékosok nem fizetnek nevezési díjat. 
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 A VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSA:  
120 perces Aréna rendszerben. Játékidő: 5 perc + 2 mp bónusz; Berserk megengedett. 
 
A lichess.org Aréna rendszer sajátosságai:  
Az első fordulóra a játékosokat a pontszámuk alapján párosítják. A játszma befejezés után (a 
lobbiba visszatérve) mindenki, a pontszámához legközelebb álló ellenfelet kapja. Így a lehető 
legkevesebbet kell várakozni, de előfordulhat, hogy valakivel nem, de mással többször is játszunk. 
A sorozatos győzelmek több pontot érnek. Több játszma lehetséges gyors játék és minél előbbi 
lobbiba való visszatérés esetén. Berserk használata esetén a játékos elveszíti a gondolkodási ideje 
felét és a bónuszidőt, de győzelem esetén egy extra pontot kap. 10 lépés előtti döntetlenek nem 
érnek pontot. A versenyidő végeztekor folyó partik nem számítanak bele a végeredménybe. 
 
A versenyek helyezéseit a magasabb Aréna pont, pontazonosság esetén a verseny teljesítmény 
(rating performance) dönti el. 
 
A GP pontversenyt a 3 versenyen elért helyezés után járó pontok összege határozza meg.  
GP Pont egyenlőség esetén a magasabb szerzett Aréna pont dönt.  
 

Helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

GP pont 40 34 30 27 24 21 18 16 14 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 
 

Részversenyzés (1 vagy 2 versenyen történő részvétel) lehetséges. 
Az a játékos, aki csak 1 vagy 2 versenyen tud részt venni, és ezt a körülményt az első verseny-
részvétele előtt előre jelzi egy általa előre megválasztott versenyen elért GP pontjainak 1,5x 
szeresére jogosult. Az ilyen jelzést a verseny szervezői a GP pontverseny szempontjából 
véglegesnek tekintik. A játékos amennyiben mégis részt tud venni az előre lemondott versenyen 
azon nem szerezhet GP pontot. 
 

 DÍJAZÁS: Fődíjak: GP pontverseny Bajnoka: kupa; 2-3. helyezett érem 
 Különdíjak:  14 év alattiak (2007.01.01 után születettek): 1. kupa; 2-3 érem 
  Szeniorok (1961.01.01 előtt születettek): 1. kupa 
A díjak Magyarországi címre történő postázását a rendezők vállalják. Díjhalmozás nem 
lehetséges. Különdíjak min. 4 fő ifi, ill. min. 2 fő szenior versenyző esetén érvényesek. 
 

Egyéb tudnivalók:  
A verseny tisztaságát a lichess.org szerver felügyeli. A versenyeknek helyt adó lichess „klubba” 
legkésőbb a versenyek előtt 1 órával lehet regisztrálni. A verseny befolyásolja a lichess blitz 
pontszámot. A verseny lebonyolítása a lichess.org aréna rendszer szabályai szerint történik. Kérjük 
a résztvevőket, hogy a verseny chat ablakát csak bemutatkozásra és pozitív kommunikációra 
használják. A szervezők fenntartják a versenykiírás és a lebonyolítás megváltoztatásának jogát.  
A verseny résztvevői nevezésükkel hozzájárulnak, hogy a szervezők a versenyek lebonyolításával 
kapcsolatban kezeljék az adataikat és a versenyzők neve szerepeljen a versenyek publikus 
beszámolóiban. 
 
A versennyel kapcsolatban további információ:  
 
Zalai Mihály O6-2O-48O9O91; Győri Szabolcs O6-3O-4726628 

 
 
Orosháza, 2020. december 29. 

 
Versenybizottság 

 


