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A verseny rendezője  
Magyar Sakkszövetség  
 

A verseny célja  
A 2023. évi U20 magyar bajnoki címek eldöntése 
 

Versenyhelyszín 
Magyar Sakk Szövetség versenyterme 
1055 Budapest, Falk Miksa u. 10. II. emelet 
 

Lebonyolítás  
7 fordulós svájci verseny, a FIDE aktuális versenyszabályai szerint. 
 

Játékidő 
90 perc + 30mp bónusz/lépés. Várakozási idő: 30 perc. 
 

Főbíró 
Gyömbér Tamás nemzetközi versenybíró 
A további versenybírók a helyszínen kerülnek ismertetésre. 
 

Főszervező, versenyigazgató 
Gyömbér Tamás 
e-mail: versenyiroda@chess.hu  

 

A verseny résztvevői  
2003. január 1-jén vagy később született, a FIDE listán HUN jelöléssel 
szereplő, érvényes 2023. évi versenyengedéllyel rendelkező sakkozók, a lenti 
értékszám-megkötéssel. 
 

Kategóriák 
- U20 lányok, a 2023. februári FIDE listán 1500-nál magasabb értékszámmal. 

U20 Magyar Bajnokság 

Budapest 

 
2023. február 20-25. 
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- U20 fiúk, a 2023. februári FIDE listán 1900-nál magasabb értékszámmal. 
Lányok számára a fiú mezőnyben való indulás engedélyezett. 
 

Helyezések eldöntése 
A helyezési sorrendet a megszerzett pontok száma dönti el. Azonos 
pontszám esetén a következők számítanak: 
1. egymás elleni eredmény 
2. Buchholz -1 
3. Buchholz 
4. Sonneborg-Berger 
 

Díjazás 
A fiú- és a lányversenyen egyaránt leversenyezhető versenytámogatás az 
alábbiak szerint: 
 
1. 120 000 Ft 
2.   80 000 Ft 
3.   60 000 Ft 
4.   40 000 Ft 
5.   30 000 Ft 
6.   20 000 Ft 
 
Emellett az egyes kategóriák győztesei kvalifikálják magukat a 2023. évi U20 
világbajnokságra. 
 

Nevezés 
A nevezési díj, szállás-, étkezési- és útiköltség a résztvevőket, ill. 
egyesületeiket, a rendezési költségek az MSSZ-t terhelik. 
 

Nevezési díj  
Bruttó 10.000 Ft/fő 
 

Nevezési határidő 
2023. február 13-ig. 
A nevezéseket emailben lehet elküldeni az alábbi címre: 
versenyiroda@chess.hu   

 
A költségeket előre, átutalással kell fizetni, amit a nevezésben pontosan meg 

mailto:versenyiroda@chess.hu


 4 

kell jelölni, mely után a Rendező visszaküldi a visszaigazolást. A 
visszaigazolást követően a rendező a megadott email címre távszámlát küld. 
Kérjük, hogy az átutalás a számla megérkezésétől számított 8 napos határidő 
betartásával valósuljon meg. 
Kérjük, hogy csak elfogadott nevezés esetén fizessenek, és az utalás 
közleményében tüntessék fel az MSSZ-től kapott számla számát! 
 

A nevezésnek tartalmaznia kell 
 

- a sportkör nevét, címét; 
- ügyintéző nevét, e-mail címét, telefonszámát; 
- a játékos(ok) nevét, születési idejét, FIDE azonosítóját; 
- a számlafizető nevét, címét; adószámát (ha van); számlázási email címét 
- mely csoportban szeretne szerepelni; 
 
Ha a nevezést követően 3 munkanapon belül nem érkezik visszaigazolás, 
úgy kérjük jelezni! 
 

Versenyprogram 
 

Helyszíni regisztráció február 20-án, hétfőn 12.00-14.15 óráig 
 
 Megnyitó 02.20. Hétfő 14:45  
 1. forduló 02.20. Hétfő 15.00  
 2. forduló 02.21. Kedd 15.00  
 3. forduló 02.22. Szerda 10.00 
 4. forduló 02.22. Szerda 15.00 
 5. forduló 02.23. Csütörtök 15.00 
 6. forduló 02.24. Péntek 15.00 
 7. forduló 02.25. Szombat 10.00 
  
Eredményhirdetés 02.25-én, szombaton az utolsó játszma befejezését követő 
fél órán belül 

 
Egyéb tudnivalók 
 

Bekapcsolt mobiltelefont, egyéb elektronikus zajkeltő vagy kommunikációs 
eszközt a versenyterembe bevinni nem lehet. A mobiltelefon tilalma a 
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versenyhelyszín teljes területére vonatkozik. 
 
Óvást a helyszínen lehet megtenni írásban a főbírónál – a forduló befejezését 
követő 15 percig – bruttó 15.000 Ft óvásdíj egyidejű letétbe helyezésével.  
A főbíró döntése ellen a versenybíró bizottsághoz lehet fellebbezni az 
elsőfokú elutasítást követően azonnal. A versenybíró bizottság döntése 
végleges. Az óvási díjat annak eredményessége esetén visszafizetik. 
 
A versenyteremben a játék kezdetét követő első 5 perc után csak a játékosok 
és a versenybírók tartózkodhatnak. Fotózni is csak ebben az  
időperiódusban van lehetőség. 
 
Olyan esetekben, amelyekre sem a Játék- és Versenyszabályok, sem a jelen 
kiírás nem intézkedik, a főbíró döntése az irányadó. 
 
A Rendező fenntartja a jogot előre nem látható probléma esetén a 
versenykiírás módosítására. A verseny megkezdését követően erre csak a 
verseny főbírója jogosult. 
 

Budapest, 2023. január 12. 
 
 
 

JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK! 
 

MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 


