
Sakksuli Kupa 2014/2015 
 

„A kezdő gyerekek sakkversenye” 

A versenysorozat célja:  

- a sakkéletbe idén bekapcsolódni kívánó gyerekeknek versenyzési-, 

sikerélmény-szerzési lehetőség biztosítása 

- a sakkozó gyerekek számára saját szintjüknek megfelelő fejlődési, előrelépési lehetőség biztosítása  

- sportbarátságok kialakítása 

- új sakktehetségek felfedezése 

- folyamatos versenylehetőség megteremtése minél több gyerek számára 

 

A versenysorozat rendezői: 

 Sakkmatyi bt - Sakksuli, Barcza Gedeon SC 

 

Versenyek kezdete (szombat vagy) vasárnap 9:30. Helyszíni regisztráció 8:45 – 9:15 

 

Fontos! A versenyen való indulás feltétele, hogy a játékos a helyszíni regisztrációt befejezze 9:15 percig. Aki ezután kerül 

a regisztrációs asztalhoz, az kontumált vereség után csak a második fordulótól tud bekapcsolódni az aznapi versenybe. 

 

 Az alábbi versenynapok külön versenyeknek számítanak, így bármelyiken részt lehet venni. A versenysorozat 

összesítésre nem kerül, azonban a rendszeres részvételt jutalamzzuk: 

Minden egyes résztvevő, aki a teljes versenysorozat minden egyes játszmáját végigjátssza, KUPÁT NYER! Minden egyes 

résztvevő, aki maximum a sorozat egyik versenyéről hiányzik, emlék plakettet kap! 

 

A verseny beleszámít a HURRÁ rapid-élőpont rendszerbe! 
 

A versenynapok tervezett időpontja: 

Amennyiben egy-egy később kiírásra kerülő esemény miatt a versenynap egy jelentősebb gyermekversennyel 

ütközésre kerülne, a kiírásban szereplő időpontot módosíthatjuk, a módosítás a www.sakkovi.hu 

weboldalon megjelenik, és a korábbi résztvevők e-mailen is értesülnek a változásról. 

2014.09.28 vas 

2014.11.02 vas 

2014.11.30 vas 

2014.12.21 vas 

2015.01.25 vas 

2015.02.22 vas 

2015.03.29 vas 

2015.04.26 vas 

2015.05.31 vas 

 

A versenyek tervezett helyszíne: Janikovszky Éva Általános Iskola, Budapest, X. Kápolna tér 4. 

A versenysorozat zsűrije: Ádám Olga és Ádám György 

Versenyen közreműködő bírók: Ádám Olga, Ádám György, Karkó Ernő, Tóth Rita 

 

Csoportok: A csoport: 2008. január 1 után születettek. Korkedvezménnyel az első- és másodversenyes 2006. jan. 1. és 

2007. december 31. közöttiek  (HURRÁ vagy FIDE élő felső határ: 800) 

 B csoport: 2006. január 1 után születettek. Korkedvezménnyel az első- és másodversenyes 2004. jan. 1. és 

2005. december 31. közöttiek (HURRÁ vagy FIDE élő felső határ: 1000) 

 C csoport: 2002. január 1 után születettek. Korkedvezménnyel az első- és másodversenyes 2000. jan. 1. és 

2001. december 31. közöttiek   (HURRÁ vagy FIDE élő felső határ: 1200) 

 D csoport: 2002. január 1 előtt születettek (HURRÁ vagy FIDE élő felső határ: 2000) 

 

Minden versenyen a fent nevezett kategóriák fiú és leány résztvevői külön értékelésre kerülnek. Amennyiben valamely 

csoportban nincs megfelelő számú résztvevő egy színvonalas verseny lebonyolításához, úgy a 

http://www.sakkovi.hu/


rendezőség dönthet egyes csoportok összevonásáról. A fenti kategóriák fiú és leány díjai ebben az 

esetben is külön kerülnek kiosztásra! 

 

A versenyek lebonyolítása: 7 fordulós svájci rendszer, vagy körmérkőzés, 15-15 perc órahasználattal a FIDE rapid 

szabályai szerint, nevezők létszámától függő, de elsősorban svájci rendszerű és körmérkőzéses lebonyolításban. 

A helyezések eldöntése: 1. szerzett pont, 2. Buchholz-számítás, 3. progresszív mezőnyérték, 4. Berger-számítás, 5. 

egymás elleni eredmény. 

 

A csoportba való nevezés és csoportváltás szabályai: Elsődlegesen az életkor és a maximálisan szabott hurrá élőpont 

dönt a külön-külön csoportokba való nevezéskor, de élete első- ill. második sakkversenyét játszó gyermek dönthet úgy, 

hogy életkoránál egy csoporttal lejjebb indul. Felversenyzés lehetséges, de aki amelyik csoportba kéri magát a sorozat 

azon első versenyén, amelyiken részt vesz, a sorozat későbbi versenyein is abban a csoportban kötelező indulni, kivétel 

az alábbiakban részletezett kiesési-feljutási esetben:  minden verseny végén a csoportok 1. helyezettje kötelezően 

feljut, utolsó helyezett kötelezően kiesik. Illetve minimum 6 résztvevő csoportok esetén a 2. helyezett dönthet úgy, hogy 

egy csoporttal feljebb vagy lejjebb szeretne játszani legközelebbi versenyén. Aki már részt vett az idei évad 

versenysorozatának egy állomásán, a további versenyeken sem az életkorát, sem a hurrá pontszámát nem vesszük 

figyelembe a csoportba soroláskor, csupán az előző versenyen mutatott eredményét. 

A versenysorozat egyes versenyeinek pontjai nem kerülnek összeadásra! Azonban az egész évben versenyző 

gyermekeket jutalmazzuk az alábbiak szerint: 

Díjazás: Versenyenként az első három helyezettnek fiú/lány bontásban érmek, minden 

résztvevőnek – aki az eredményhirdetésen is jelen van - oklevél és  apró tárgyjutalom jár! 

Versenysorozat díjazása: MINDEN EGYES résztvevő, aki a sorozat összes versenyének összes fordulóját végigjátszotta 

(tehát nem elég, hogy nevezett, de nem is lépett vissza a versenytől menet közben sem lelki, sem családi stb. okból), az 

a sorozat végén KUPÁT nyer. Függetlenül attól, hány pontot szerzett a sorozatban. Továbbá minden résztvevő, aki 

kupára nem jogosult, de legfeljebb 1 versenynapról hiányzott, az a sorozat végén emlékplakettet kap. 

Kérjük a résztvevőket, tiszteljék meg versenytársaikat az eredményhirdetésen való közös részvétellel, egymás 

megtapsolásával. Korábban távozóknak oklevelet, ajándékot előre átadni vagy utólag megőrizni nem 

áll módunkban. Megértéseteket köszönjük. 

  

Nevezés: Az verseny@sakkovi.hu címre a versenyt megelőző nap 17.00 óráig lehet küldeni! Internet kapcsolat 

hiányában a 20/544-7776-os telefonszámra SMS-ben! A nevezésnek tartalmaznia kell a gyermek 

nevét, pontos születésnapját; ha élete első vagy második versenyén indul, akkor a 

korkedvezményre való jogosultságát, illetve a nevezési díjkedvezményre való igényét is, ha 

élhet ilyennel. A szóbeli- vagy nem megfelelő címre küldött nevezéseket nem áll módunkban előzetes 
nevezésként regisztrálni, így helyszíni nevezésre érvényes nevezési díj fizetendő (1500 Ft!) 

Nevezési díj: Minden egyes versenynapra előzetesen nevezők számára 1300 Ft (csak helyszínen jelentkezők 1500 Ft) 

Kedvezményes nevezési díj: 1100 Ft 

Kedvezményes nevezési díjat fizethet: 

-  a rendező egyesület tanulói 

- a helyszínt adó iskola diákjai 

- a nagycsaládosok 2 vagy több gyermek nevezése esetén 

- azon iskolák/ klubok/ egyesületek diákjai, akik egyszerre 10 vagy több résztvevőt neveznek, és a résztvevők 

pontos nevezését határidőre leadják – jelezve, hogy igénylik a csoportos nevezés kedvezményét. A nevezési 

díjkedvezmény érvényesítéséhez a csoportot a csoportvezető egyszerre kell, a jelenlévők ellenőrzése utána 

regisztrálja a helyszínen. 

A rendezőség a mindenkori változtatás jogát fenntartja! 

A verseny hivatalos weboldala: www.sakkovi.hu 

mailto:verseny@sakkovi.hu

